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َٗأد ٔؾٞ ايٗؼُشٚٔط َباب -55 ـَاٜيَش١ٔ اٞئذ ُُ ٌِ َََع َٚاٞي ِٖ  ٜأ
 ايٗؼُشٚٔط َٚٔنَتاَب١ٔ ،اٞيَشِشٔب

٘ٔ َعِبُذ َسٖذَثٓٔٞ -2735-2732 َّ ُٔ اي ُٖٕذ ِب  ٜأِخَبَشَْا :ايٖشٖصاِم َعِبُذ َسٖذَثَٓا :ََُش
َُْش ٍَ ََِع ٟٗ َبَشْٜٔٞأِخ :ٜقا ِِٖش ٍَ ايٗض ٠َٝٚ ٜأِخَبَشْٔٞ ٜقا ُٔ ُعِش ِِٝش ِب ِٔ ،ايٗضَب َِٛس َع ُِٔظ ِٔ اٞي  ِب

١ََٜ َٕ ََِدَش َٚا ََِش ـَٚذُم ،َٚ ُٜ ٌٗ َُا َٚأسٕذ ٝن ُٗ ِٓ ٘ٔ َسٔذَٜح َٔ ٍُ َخَشَز :ٜقاٜيا ،َؿأسٔب  َسُطٛ
ٔ٘ َّ ُ٘ َؿ٢ًَّ اي َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع َٔ ََٚطَّ ََ ِٜٔب١َٔٝ َص َِّشِٜل ٔبَبِعِض ٜناُْٛا ِإَرا ٖت٢َس ،اٞيُشَذ ٍَ ،اي  ٜقا

ٗٞ ُ٘ َؿ٢َّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٕٖ» :ََٚطَّ َٔ َخأيَذ ِإ َٛٔيٝٔذ ِب ِِ اٞي ُٝٔ ٌٍ ٔؾٞ ،ٔباٞيَػ  ٔيٝكَشٍِٜؽ َخِٝ
ًَٔٝع٠١ ُٔنِي َراَت ٜؾُدُزٚا ،ٜط ٘ٔ .«اٞيَٝ َّ َٛاي ِِ َػَعَش ََا ٜؾ ِٗ ِِ ِإَرا َسٖت٢ َخأيْذ ٔب  ٜكَتَش٠ٔٔب ُٖ

ًَٜل ،اٞيَذِِٝؽ ٜٛ ٍِٜؽ َْٔزّٜشا َِٜشٝنُض ٜؾاِْ ٞٗ ََٚطاَس ،ٔيٝكَش ُ٘ َؿ٢َّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع  ََٚطَّ
َٕ ِإَرا َسٖت٢ َِٗبٝط ائَّتٞ ٔبايٖج١ٖٔٝٔٓ ٜنا ُٜ ِِ ِٗ ِٝ ًٜ َٗا َع ِٓ ٘ٔ َبَشٜنِت َٔ ُ٘ ٔب ًُٜت ٍَ ،َسأس  :ايٖٓاُغ ٜؾٜكا
ٌِ ٌِ َس ًٜٜأِت ٜكاٝيٛاٜؾ ،ٜؾٜأٜيٖشِت ،َس َٛا٤ُ َخ ـِ ًٜٜأِت ،اٞيٜك َٛا٤ُ َخ ـِ ٍَ ،اٞيٜك ٞٗ ٜؾٜكا  َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب
ُ٘ َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ًٜٜأِت ََا» :ََٚطَّ َٛا٤ُ َخ ـِ ََا ،اٞيٜك َٗا َراٜى َٚ ِٔ ،ٔبُدًٍٝل ٜي َٗا َٜٚئه  َسَبَظ

ٌِ َسأبُع ِٖ .«اٞئؿٝ ٍَ ُث ٙٔ َْٞؿٔظٞ َٚائَّزٟ» :ٜقا ١َّٟ َِْٜٛٔٞظٜأٝي ٜيا ،ٔبَٝٔذ َٕ ُخ ُُٛ َٗا َُٜععِّ  ٔؾٝ
ََأت ٘ٔ ُسُش َّ ِِ ِإيَّا اي ُٗ ُِٝت ٜٛ َٖا ٜأِع ِٖ .«ِإٜٖا َٖا ُث ََٛثَبِت َصَدَش ٍَ ،ٜؾ ٍَ :ٜقا ِِ ٜؾَعَذ ُٗ ِٓ  َسٖت٢ َع

ٍَ ـ٢َ ََْض ِٜٔب١َٔٝ ٔبٜأٞق َُٕذ َع٢ًٜ اٞيُشَذ ٌِ َث ًٝٔ َُا٤ٔ ٜق ُ٘ ،اٞي ِِ ،َتَبٗشّكا ايٖٓاُغ ََٜتَبٖشُك ًٜ ًٜ ٜؾ ُُٜ٘  ٚبِج
َٞ ،ََْضُسُٛٙ َسٖت٢ ايٖٓاُغ ٍِ ِإٜي٢ َُٚػٔه ٘ٔ َسُطٛ َّ ُ٘ َؿ٢ًَّ اي َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ُٜٛؽ ََٚطَّ  ،اٞيَع
ُّا ٜؾاَِْتَضَع ِٗ ِٔ َط َٔ ٔ٘ ِٖ ،ٔنَٓأَْت ِِ ُث ُٖ َََش ِٕ ٜأ ُٙ ٜأ ًٛٝ ٘ٔ َِٜذَع ٘ٔ ،ٔؾٝ َّ َٛاي ٍَ ََا ٜؾ ِِ َٜٔذُٝؽ َصا ُٗ  ٜي
ٟٚ َُ٘ع َؿَذُسٚا َسٖت٢ ٔبايٚش َُا ،ِٓ َِٓٝ ِِ ٜؾَب ٌُ َدا٤َ ِإِر ٜنَزٔيٜو ُٖ ُٔ ُبَذِٜ ٞٗ َِٚسٜقا٤َ ِب  اٞيُدَضأع

ِٔ َْٜؿٍش ٔؾٞ َٔ ٔ٘ َٔ ِٛ ِٔ ٜق َِٝب١ٜ َٜٚناُْٛا ،ُخَضاَع١ٜ َٔ ـِِح َع ُْ ٍِ ٘ٔ َسُطٛ َّ ُ٘ َؿ٢َّ اي َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ  َع
َِ ِٔ ََٚطَّ َٔ ٌِ ِٖ ١ََٜ ٜأ َٗا ٍَ ،ٔت َٔ ٜنِعَب َتَشٞنُت ِإْٚٞ :ٜؾٜكا ٍّ ِب ََٔش ٝيَ٪ َٔ ََٚعا ٍّ ِب  ََْضٝيٛا ٝيَ٪
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ٙٔ ٜأِعَذاَد  ِٜٔب١َٔٝ ََٔٝا ِِ ،اٞيُشَذ ُٗ َََع ٌُ اٞيُعُٛر َٚ ٜٛأؾٝ َُ ِِ ،اٞي ُٖ ًٜٝٛى َٚ ِٔ ََٚؿاٗدٜٚى َُٜكأت  َع
ِٝٔت ٍَ ،اٞيَب ٍُ ٜؾٜكا ٘ٔ َسُطٛ َّ ُ٘ َؿ٢ًَّ اي َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ِِ ِإْٖا» :ََٚطَّ ٍِ َْٔذ٧ِ ٜي  ،ٜأَسٕذ ٔئكَتا
َٔ ٔد٦َِٓا َٜٚئهٖٓا ُِٔشٜ ٕٖ ،َُِعَت ِِ ٜقِذ ٝقَشِّٜؼا َِٚإ ُٗ ِٜٗهِت ِِ َٜٚأَكٖشِت ،اٞيَشِشُب َْ ِٗ ِٕ ،ٔب  ٜؾِإ
ِِ َػا٤ُٚا ُٗ ِٝٓٔٞ ََُٜٚدُّٛا ،َُٖذ٠ٟ ََاَدِدُت َٔ َب ِٝ ِٕ ،ايٖٓاِغ ََٚب َِٗش ٜؾِإ ِٕ :ٜأٞظ ِٕ َػا٤ُٚا ٜؾِإ  ٜأ

َُا َِٜذُخًٝٛا ٌَ ٔؾٝ ٘ٔ َدَخ ًٝٛا ايٖٓاُغ ٔؾٝ ُٗٛا ٜؾٜكِذ َِٚإيَّا ،ٜؾَع ِٕ ،َد ِِ َِٚإ ِٛا ُٖ َٛائَّزٟ ،ٜأَب  ٜؾ
ٙٔ َْٞؿٔظٞ ِِ ٔبَٝٔذ ُٗ ًٖٜٓ ٢ًٜ ٜيٝأٜقأت َِِشٟ َع ِٜٓؿِشَد َسٖت٢ ََٖزا ٜأ ٕٖ ،َطأيٜؿٔتٞ َت ِٓٔؿَز ُ٘ َٜٚيُٝ َّ ُٙ اي ََِش  .«ٜأ
ٍَ ٌْ ٜؾٜكا ِٜ ِِ :ُبَذ ُٗ ُِّػ ٍُ ََا َطٝأَب ٍَ ،َتٝكٛ ًَٜل :ٜقا ٜٛ ِّٜؼا ٜأَت٢ ٖت٢َس ٜؾاِْ ٍَ ،ٝقَش  ٜقِذ ِإْٖا :ٜقا

ِِ ِٔ ٔد٦َِٓاٝن ٌِ ََٖزا َٔ ُٙ ،ايٖشُد ُِٔعَٓا ٍُ ََٚط ِٟٛيا َٜٝكٛ ِٕ ،ٜق ِِ ٜؾِإ ِٕ ٔػ٦ُِت ُ٘ ٜأ ِِ َِْعِشَك ِٝٝه ًٜ  َع
ًَٞٓا ٍَ ،ٜؾَع ِِ ٜؾٜكا ُٖ َٗا٩ُ ِٕ ٜيَٓا َساَد١ٜ ٜيا :ُطٜؿ ُ٘ ُتِدٔبَشَْا ٜأ ِٓ ٤ِٕٞ َع ٍَ ،ٔبَؼ ُٚٚ َٜٚقا  ِٟايٖشٞأ َر
ِِ ُٗ ِٓ ُ٘ ََا َٖأت :َٔ ُِٔعَت ٍُ َط ٍَ ،َٜٝكٛ ُ٘ :ٜقا ُِٔعُت ٍُ َط ِِ ،َٜٚنَزا ٜنَزا َٜٝكٛ ُٗ َُا ٜؾَشٖذَث ٍَ ٔب  ٜقا
ٗٞ ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع َّ ،ََٚطَّ ٠َٝٚ ٜؾٜكا ُٔ ُعِش ٍَ ََِظُعٕٛد ِب ِٟ :ٜؾٜكا ِّ ٜأ ِٛ ِِ ،ٜق  ٜأٜيِظُت

َٛأئذ ٢ًٜ :ٜقاٝيٛا ؟ٔباٞي ٍَ ،َب َٜٚيِظُت ٜقا َٜٛئذ ٜأ ٢ًٜ :ٜقاٝيٛا ؟ٔباٞي ٍَ ،َب ٌِ :ٜقا َٗ ُُْٛٔٞ ٜؾ ِٗ  ،َتٖت
ٍَ ،ٜيا :ٜقاٝيٛا ِِ :ٜقا َٕ ٜأٜيِظُت ُُٛ ًٜ ِٜٓؿِشُت ٜأْٚٞ َتِع ٌَ اِطَت ِٖ ُٖا ،ُعٜهاٜظ ٜأ ًٜ َُّشٛا ٜؾ ٖٞ َب ًٜ  َع

ِِ ًٔٞ ٔد٦ُِتٝه ِٖ َٜٚئذٟ ٔبٜأ َٚ ِٔ ََ ٢ًٜ :ٜقاٝيٛا ؟ٜأٜطاَعٓٔٞ َٚ ٍَ ،َب  َعَشَض ٜقِذ ََٖزا ٕٖٜؾِإ :ٜقا
ِِ ١َّٜ ٜيٝه َٖا ،ُسِػٕذ ُخ ًٛٝ ٘ٔ ََٚدُعْٛٔٞ اٞقَب ٘ٔ :ٜقاٝيٛا ،آٔتٝ ُٙ ،ا٥ِٔت ٌَ ،ٜؾٜأَتا ُِ ٜؾَذَع ِّ ٖٞ ُٜٜه  ايٖٓٔب

ُ٘ َؿ٢َّ َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٍَ ،ََٚطَّ ٞٗ ٜؾٜكا ُ٘ َؿ٢َّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ّٛا ََٚطَّ ِٔ َِْش َٔ ٔ٘ ِٛٔي  ٜق
ٌٍ ِٜ ٍَ ،ٔيُبَذ ٠َٝٚ ٜؾٜكا َِٓذ ُعِش ِٟ :َرٔيٜو ٔع ُُٖذ ٜأ َِٜت ،ََُش ِٕ ٜأَسٜأ ًَٞت ِإ ََِش اِطَتٞأَؿ َٜٔو ٜأ ِٛ  ،ٜق

ٌِ ُِٔعَت َٖ ِٔ ٔبٜأَسٕذ َط ُ٘ اِدَتاَح اٞيَعَشٔب َٔ ًٜ ِٖ ًٜٜو ٜأ ِٕ ؟ٜقِب ِٔ َِٚإ  ٜؾِإْٚٞ ،اٞيٝأِخَش٣ َتٝه
ٔ٘ َّ ّٖا ٜيٜأَس٣ َٚاي َِٚػاّبا ٜيٜأَس٣ َِٚإْٚٞ ،ُُٚدٛ ِٔ ٜأ ًٟٔٝكا ايٖٓاِغ َٔ ِٕ َخ  ،َََٜٚذُعٜٛى َٜٔؿٗشٚا ٜأ
ٍَ ُ٘ ٜؾٜكا ـٚٚذُٜل َبٞهٍش ٜأُبٛ ٜي ـُِف :اي َِ ُٔ ،ايَّأت ٔبَبٞعِش ا ُ٘ َْٔؿٗش ٜأَِْش ِٓ ُ٘ َع ٍَ ؟َََْٚذُع  :ٜؾٜكا
ِٔ ٍَ ،َبٞهٍش ٜأُبٛ :ٜقاٝيٛا ؟َرا ََ ََا :ٜقا ٙٔ َْٞؿٔظٞ َٚائَّزٟ ٜأ ِٜٛيا ،ٔبَٝٔذ  ٔعِٓٔذٟ ٜوٜي ٜناَِْت َْٜذ ٜي
ِِ َٗا ٜأِدِضٜى ٜي ٍَ ،ٜيٜأَدِبُتٜو ٔب ٌَ :ٜقا ُِ ََٚدَع ِّ ٖٞ ُٜٜه ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع َُا ،ََٚطَّ َّ  ٜؾٝه
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 َِ َّ ٘ٔ ٜأَخَز َتٜه ًِٔشَٝٔت ُُٔػرَي٠ٝ ،ٔب ُٔ َٚاٞي ِْ ُػِعَب١ٜ ِب ٞٚ َسٞأِغ َع٢ًٜ ٜقا٥ٔ ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ  َع
َِ َُ٘ٚ ،ََٚطَّ ـُ َََع ِٝ ٘ٔ ايٖظ ِٝ ًٜ ُِٔػٜؿُش ََٚع َُا ،اٞي َّ ٣َٛ ٜؾٝه ِٖ ٠َٝٚ ٜأ ٙٔ ُعِش ٞٚ ٔيِش١َٔٝ ِإٜي٢ ٔبَٝٔذ  ايٖٓٔب
ُ٘ َؿ٢َّ َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ُٙ َكَشَب ََٚطَّ ٌِ ََٜذ ـٔ ٔبَِٓع ٍَ ،ايٖظِٝ ُ٘ َٜٚقا ِٔ ََٜذٜى ٜأٚخِش :ٜي  ٔيِش١َٔٝ َع

ٍِ ٘ٔ َسُطٛ َّ ُ٘ َؿ٢ًَّ اي َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٠َٝٚ ٜؾَشٜؾَع ،ََٚطَّ ُ٘ ُعِش ٍَ ،َسٞأَط ِٔ :ٜؾٜكا  :ٜقاٝيٛا ؟ََٖزا ََ
ُُٔػرَي٠ٝ ُٔ اٞي ٍَ ،ُػِعَب١ٜ ِب ِٟ :ٜؾٜكا َٕ ،ٜغِذَسٔتٜو ٔؾٞ ٜأِطَع٢ ٜأٜيِظُت ،ٝغَذُس ٜأ ُُٔػرَي٠ٝ َٜٚنا  اٞي
َّا َؿٔشَب ِٛ ١ًٖٔٝٔ ٔؾٞ ٜق ٖٔ ِِ اٞيَذا ُٗ ًٜ ِِ َٜٚأَخَز ،ٜؾٜكَت ُٗ َٛاٜي َِ ِٖ ،ٜأ َِ َدا٤َ ُث ًٜ ٍَ ،ٜؾٜأِط  ٜؾٜكا

ٗٞ ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع َٖا» :ََٚطَّ َّ ٜأ ًٜا ٌُ اٞيِإِط َٖا ،ٜؾٜأٞقَب ٍَ َٜٚأ َُا ًِٜظُت اٞي ُ٘ ٜؾ ِٓ  ٔؾٞ َٔ
٤ِٕٞ ِٖ .«َػ ٕٖ ُث ٠َٜٚ ِإ ٌَ ُعِش َُُل َدَع ٞٚ ٜأِؿَشاَب َِٜش ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٘ٔ ََٚطَّ ِٝ َِٓٝ  ،ٔبَع

ٍَٜق ٘ٔ :ا َّ َٛاي َِ ََا ٜؾ ٍُ َتَٖٓد ٘ٔ َسُطٛ َّ ُ٘ َؿ٢َّ اي َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ١ََٟ ََٚطَّ  ٔؾٞ َٜٚقَعِت ِإيَّا َُْدا
ـٚ ٌٍ ٜن ِِ َسُد ُٗ ِٓ َٗا ٜؾَذٜيٜو ،َٔ ُ٘ ٔب َٗ ُٙ َِٚد ًَٞذ ِِ َِٚإَرا ،َٚٔد ُٖ َََش ُٙ اِبَتَذُسٚا ٜأ ََِش  َِٚإَرا ،ٜأ

َٖٛكٜأ َٕ ٜناُدٚا َت ًٛٝ ٘ٔ َع٢ًٜ َٜٞكَتٔت َِ َِٚإَرا ،َُٚك٥ٔٛ َّ ِِ َخٜؿُلٛا َتٜه ُٗ َٛاَت ُٙ ٜأِؿ َِٓذ ََا ،ٔع َٚ 
َٕ ٘ٔ ُٜٔشٗذٚ ِٝ ُّا ايٖٜٓعَش ِإٜي ُ٘ َتِعٔعٝ ٠َٝٚ ٜؾَشَدَع ،ٜي ٘ٔ ِإٜي٢ ُعِش ٍَ ٜأِؿَشأب ِٟ :ٜؾٜكا ِّ ٜأ ِٛ ٘ٔ ،ٜق َّ  َٚاي

٢ًٜ َٜٚؾِذُت ٜيٜكِذ ًٝٛٔى َع ُُ َٜٚؾِذُت ،اٞي ـََش َع٢ًٜ َٚ ِٝ َٞٚٚ َٚٔنِظَش٣ ٜق ٘ٔ ،ايَٖٓذأػ َّ ِٕ َٚاي  ِإ
ُِٜت ًٟٔها َسٜأ ُ٘ ٜقطُّ ََ ُُ ُ٘ َُٜععِّ ُِ ََا ٜأِؿَشاُب ُٖٕذ ٜأِؿَشاُب َُٜععِّ ُ٘ َؿ٢ًَّ ََُش َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ  َع
َِ ُّٖذا ََٚطَّ ٘ٔ ،ََُش َّ ِٕ َٚاي َِ ِإ ١ََٟ َتَٖٓد ـٚ ٔؾٞ َٜٚقَعِت ِإيَّا َُْدا ٌٍ ٜن ِِ َسُد ُٗ ِٓ  ٜؾَذٜيٜو َٔ

َٗا ُ٘ ٔب َٗ ُٙ َِٚد ًَٞذ ِِ َِٚإَرا ،َٚٔد ُٖ َََش ُٙ اِبَتَذُسٚا ٜأ ََِش َٖٛكٜأ َِٚإَرا ،ٜأ َٕ ٜناُدٚا َت ًٛٝ  َع٢ًٜ َٜٞكَتٔت
ٔ٘ َِ َِٚإَرا ،َُٚك٥ٔٛ َّ ِِ َخٜؿُلٛا َتٜه ُٗ َٛاَت ُٙ ٜأِؿ ََا ،ٔعَِٓذ َٚ َٕ ٘ٔ ُٜٔشٗذٚ ِٝ ُّا ايٖٜٓعَش ِإٜي  َتِعٔعٝ

ُ٘ ُ٘ ،ٜي ِِ َعَشَض ٜقِذ َِٚإْٖ ِٝٝه ًٜ ١َّٜ َع َٖا ُسِػٕذ ُخ ًٛٝ ٍَ ،ٜؾاٞقَب ٌْ ٜؾٜكا ِٔ َسُد  :ٔنَٓا١َْٜ َبٓٔٞ َٔ
٘ٔ َدُعْٛٔٞ ٘ٔ ٜؾٜكاٝيٛا ،آٔتٝ ُٖا ،ا٥ِٔت ًٜ ٞٚ َع٢ًٜ ٜأِػَشَف ٜؾ ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع  ََٚطَّ

ٔ٘ ٍَ ،َٜٚأِؿَشأب ٍُ ٜقا ٘ٔ َسُطٛ َّ ُ٘ َؿ٢َّ اي َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ْٕ ََٖزا» :ََٚطَّ ًٜا ُٖ ،ٝؾ ََٚٛ ِٔ َٔ ٍّ ِٛ  ٜق
َٕ ُُٛ َٕ َُٜععِّ َٖا ،اٞيُبِذ ُ٘ ٜؾاِبَعُجٛ ُ٘ ٜؾُبٔعَجِت .«ٜي ُ٘ ،ٜي ًٜ َٕ ايٖٓاُغ َٚاِطَتٞكَب ًٜٗبٛ ُٖا ،ُٜ ًٜ  َسٜأ٣ ٜؾ

ٍَ َرٔيٜو َٕ :ٜقا ٘ٔ ُطِبَشا َّ َِٓبٔػٞ ََا ،اي َُٗ٪ٜيا٤ٔ َٜ ِٕ ٔي ـَٗذٚا ٜأ ُٜ ِٔ ِٝٔت َع ُٖا ،اٞيَب ًٜ  ِإٜي٢ َسَدَع ٜؾ
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 ٔ٘ ٍَٜق ٜأِؿَشأب ُِٜت :ا َٕ َسٜأ َُا ،َٚٝأِػٔعَشِت ٝقَِّذِت ٜقِذ اٞيُبِذ ِٕ ٜأَس٣ ٜؾ ـَٗذٚا ٜأ ُٜ ِٔ  َع
ِٝٔت َّ ،اٞيَب ٌْ ٜؾٜكا ِِ َسُد ُٗ ِٓ َٔ، ٍُ ُ٘ ُٜٜكا ُٔ َٔٞهَشُص ٜي ٍَ ،َسٞؿٍف ِب ٘ٔ َدُعْٛٔٞ :ٜؾٜكا  ٜؾٜكاٝيٛا ،آٔتٝ

ٔ٘ ُٖا ،ا٥ِٔت ًٜ ِِ ٜأِػَشَف ٜؾ ِٗ ِٝ ًٜ ٍَ ،َع ٞٗ ٜقا ُ٘ا َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ ي ِٝ ًٜ َِ َع َٛ ،َٔٞهَشْص ََٖزا» :ََٚطَّ ُٖ َٚ 
ٌْ ٌَ .«ٜؾأدْش َسُد ُِ ٜؾَذَع ِّ ٖٞ ُٜٜه ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع َُا ،ََٚطَّ َِٓٝ َٛ ٜؾَب ُٖ ُ٘ ُُ ِّ  ِإِر ُٜٜه
ٌُ َدا٤َ ِٝ َٗ ُٔ ُط ٍُِشٚ ِب ٍَ ،َع َُْش ٜقا ِٔ ،ٜأُٜٗٛب ٜؾٜأِخَبَشْٔٞ :ََِع ١ََٜ َع ُٖا ُٜ٘أْٖ :ٔعٞهِش  َدا٤َ ٜي

ٌُ ِٝ َٗ ُٔ ُط ٍُِشٚ ِب ٍَ :َع ٞٗ ٜقا ُ٘ َؿ٢َّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٌَ ٜيٜكِذ» :ََٚطَّ ُٗ ِِ َط ِٔ ٜيٝه َٔ 
ِِ َِِشٝن ٍَ .«ٜأ َُْش ٜقا ٍَ :ََِع ٟٗ ٜقا ِِٖش ٘ٔ ٔؾٞ ايٗض ٌُ ٜؾَذا٤َ :َسٔذٜٔج ِٝ َٗ ُٔ ُط ٍُِشٚ ِب ٍَ َع  :ٜؾٜكا
ََِٝٓٓا اٞنُتِب َٖأت َِٝٓٝه َب ٞٗ ٜؾَذَعا ،ٔنَتاّبا ََِِٚب ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع  ،اٞيٜهأتَب ََٚطَّ
ٍَ ٞٗ ٜؾٜكا ُ٘ َؿ٢َّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ِِ ََٚطَّ ٘ٔ» :ٔبِظ َّ ِٔ اي َُ ِِ ايٖشِس ٍَ ،«ايٖشٔسٝ ٌْ ٜقا ِٝ َٗ  :ُط

َٖا ُٔ ٜأ َُ ٘ٔ ايٖشِس َّ َٛاي َٛ ََا ٜأِدِسٟ ََا ٜؾ ُٖ، ِٔ ُٜٔو ِباٞنُت َٜٚئه ِٖ ٔباِط ُٗ َّ َُا اي َِٓت ٜن  ٝن
ٍَ ،َتٞهُتُب َٕ ٜؾٜكا ُُٛ ًٔ ُُِظ ٘ٔ :اٞي َّ َٗا ٜيا َٚاي ِِ ِإيَّا َْٞهُتُب ٘ٔ ٔبِظ َّ ِٔ اي َُ ِِ ايٖشِس ٍَ ،ايٖشٔسٝ  ٜؾٜكا
ٗٞ ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ُٜٔو اٞنُتِب» :ََٚطَّ ِٖ ٔباِط ُٗ َّ ِٖ .«اي ٍَ ُث  َك٢ٜقا ََا ََٖزا» :ٜقا
ٔ٘ ِٝ ًٜ ُْٖذ َع ٍُ ََُش ٘ٔ َسُطٛ َّ ٍَ .«اي ٌْ ٜؾٜكا ِٝ َٗ ٘ٔ :ُط َّ ِٛ َٚاي ُِ ٝنٖٓا ٜي ًٜ ٍُ ٜأْٖٜو َِْع ٘ٔ َسُطٛ َّ  ََا اي

ِٔ َؿَذِدَْاٜى ِٝٔت َع ًَٞٓاٜى َٜٚيا اٞيَب ِٔ ،قاَت ُُٖذ :اٞنُتِب َٜٚئه ُٔ ََُش ٘ٔ َعِبٔذ ِب َّ ٍَ ،اي  ٜؾٜكا
ٗٞ ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٘ٔ» :ََٚطَّ َّ ٍُ ِإْٚٞ َٚاي ٘ٔ ٜيَشُطٛ َّ ِٕ اي ُُْٛٔٞ َِٚإ  اٞنُتِب ،ٜنٖزِبُت

ُُٖذ ُٔ ََُش ٘ٔ َعِبٔذ ِب َّ ٍَ .«اي ٟٗ ٜقا ِِٖش ٘ٔ ََٚرٔيٜو :ايٗض ِٛٔي ١َّٟ َِٜظٜأٝيْٛٔٞ ٜيا» :ٔيٜك َٕ ُخ ُُٛ  َُٜععِّ
َٗا ََأت ٔؾٝ ٘ٔ ُسُش َّ ِِ ِإيَّا اي ُٗ ُِٝت ٜٛ َٖا ٜأِع ٍَ .«ِإٜٖا ُ٘ ٜؾٜكا ٞٗ ٜي ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع  :ََٚطَّ

ِٕ َع٢ًٜ» ََِٝٓٓا ُتَدُّٛا ٜأ َٔ َب ِٝ ِٝٔت ََٚب َٛٝٛف اٞيَب ٘ٔ ٜؾَٓ ٍَ .«ٔب ٌْ ٜؾٜكا ِٝ َٗ ٘ٔ :ُط َّ  َتَتَشٖذُخ ٜيا َٚاي
١ٟٜٛ ٝأٔخِزَْا ٜأْٖا اٞيَعَشُب ِٔ ،ُكِػ ِٔ َرٔيٜو َٜٚئه َٔ ِّ ٌِ اٞيَعا ُُٞكٔب ٍَٜؾ ،ٜؾٜهَتَب ،اٞي ٌْ ٜكا ِٝ َٗ  :ُط
ُ٘ ََٚع٢ًٜ ٌْ َٖٔٓا َٜٞأٔتٜٝو ٜيا ٜأْٖ ِٕ ،َسُد َٕ َِٚإ ُ٘ ِإيَّا ٔدٜٜٓٔو َع٢ًٜ ٜنا َِٝٓا َسَدِدَت ٍَ .ِإٜي  ٜقا

َٕ ُُٛ ًٔ ُُِظ َٕ :اٞي ٘ٔ ُطِبَشا َّ ـَ ،اي ِٝ ُُِؼِشٔننَي ِإٜي٢ َُٜشٗد ٜن ُّا َدا٤َ َٜٚقِذ اٞي ًٔ َُا ؟َُِظ َِٝٓك  ٜؾَب
ِِ ٌَ ِإِر ٜنَزٔيٜو ُٖ ٍِ ٜأُبٛ َدَخ ُٔ َدَِٓذ ٌِ ِب ِٝ َٗ ِٔ ُط ٍُِشٚ ِب ـُ َع ٙٔ ٔؾٞ َِٜشُط  َٜٚقِذ ،ٝقُٝٛٔد
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ِٔ َخَشَز  َٔ ٌِ ٢ََ َسٖت٢ ََه١َّٜ ٜأِطٜؿ ٘ٔ َس َٔ ٔبَٓٞؿٔظ ِٝ ُِٗش َب ُٔنَي ٜأٞظ ُُِظًٔ ٍَ ،اٞي ٌْ ٜؾٜكا ِٝ َٗ  ََٖزا :ُط
ُُٖذ َٜا ٍُ ََُش ٖٚ ٘ٔ ٝأٜقأكٜٝو ََا ٜأ ِٝ ًٜ ِٕ َع ُٙ ٜأ ٖٞ َتُشٖد ٍَٜؾ ،ِإٜي ٞٗ ٜكا ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ  َع

َِ ِِ ِإْٖا» :ََٚطَّ ٍَ .«َبِعُذ اٞئهَتاَب َْٞكِض ٜي ٘ٔ :ٜقا َّ َٛاي ِِ ِإّرا ٜؾ ٤ِٕٞ َع٢ًٜ ٝأَؿأيِشٜو ٜي  َػ
ٍَ ،ٜأَبّذا ٞٗ ٜقا ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ُٙ» :ََٚطَّ ٍَ .«ٔيٞ ٜؾٜأٔدِض ٙٔ ٜأَْا ََا ٜقا ُُٔذِٝض  ،ٜوٜي ٔب
ٍَ ٢ًٜ» :ٜقا ٌِ َب ٍَ .«ٜؾاٞؾَع ٌٍ ٜأَْا ََا :ٜقا ٍَ ،ٔبٜؿأع ٌِ :َٔٞهَشْص ٜقا ُٙ ٜقِذ َب ٍَ ،ٜيٜو ٜأَدِضَْا  ٜأُبٛ ٜقا

ٍٍ ِٟ :َدَِٓذ ُٔنَي ََِعَؼَش ٜأ ًٔ ُُِظ ُُِؼِشٔننَي ِإٜي٢ ٝأَسٗد ،اٞي ُّا ٔد٦ُِت َٜٚقِذ اٞي ًٔ َٕ ٜأٜيا ،َُِظ ِٚ  َتَش
َٕ ؟ٜئكُٝت ٜقِذ ََا ٘ٔ ٔؾٞ َػٔذّٜذا ٚزَب َعَزاّباُع ٜقِذ َٜٚنا َّ ٍَ .اي ٍَ :ٜقا َُُش ٜؾٜكا ُٔ ُع  ِب

َّأب ُِٝت :اٞيَد ٖٞ ٜؾٜأَت ٘ٔ َْٔب َّ ُ٘ َؿ٢ًَّ اي َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ًُٞت ََٚطَّ ٖٞ ٜأٜيِظَت :ٜؾٝك ٘ٔ َْٔب َّ  ؟َسكِّا اي
ٍَ ٢ًٜ» :ٜقا ًُٞت .«َب َْٚٗا اٞيَشٚل َع٢ًٜ ٜأٜيِظَٓا :ٝق ٍَ ؟ٌِاٞيَبأط َع٢ًٜ ََٚعُذ ٢ًٜ» :ٜقا ًُٞت «َب  :ٝق
َِ ًٔ ٛٔٞ ٜؾ ٍَ ؟ِإّرا ٔدَٜٓٔٓا ٔؾٞ ايٖذ١ْٜٖٝٔ ُِْع ٍُ ِإْٚٞ» :ٜقا ٘ٔ َسُطٛ َّ ٘ٔ َٜٚيِظُت،  اي ـٔٝ َٛ ،ٜأِع ُٖ َٚ 

ًُٞت .«َْأؿِشٟ َِٝع :ٝق َٜٚي َِٓت ٜأ ُٛٝٛف اٞيَبَِٝت َطَٓٞأٔتٞ ٜأْٖا ُتَشٚذُثَٓا ٝن ٘ٔ ٜؾَٓ ٍَ ؟ٔب  :ٜقا
«٢ًٜ ٘ٔ ٜأْٖا ٜوٜؾٜأِخَبِشُت ،«َب َّ َْٞأٔتٝ ٍَ ؟«اٞيَعا ًُٞت :ٜقا ٍَ ،ٜيا :ٝق ٘ٔ ٜؾِإْٖٜو» :ٜقا ْٛٚف آٔتٝ َّ َُ َٚ 
ٔ٘ ٍَ ؟«ٔب ُِٝت :ٜقا ًُٞت َبٞهٍش ٜأَبا ٜؾٜأَت َِٝع ،َبٞهٍش ٜأَبا َٜا :ٜؾٝك ٖٞ ََٖزا ٜأٜي ٘ٔ َْٔب َّ ٍَ ،َسكِّا اي  :ٜقا

٢ًٜ ًُٞت ،َب َْٚٗا اٞيَشٚل َع٢ًٜ ٜأٜيِظَٓا :ٝق ٌِ ٢ًَٜع ََٚعُذ ٍَ ؟اٞيَبأط ٢ًٜ :ٜقا ًُٞت ،َب َِ :ٝق ًٔ  ٜؾ
ٞٔٛ ٍَ ؟ِإّرا ٔدَٜٓٔٓا ٔؾٞ ايٖذ١ْٜٖٝٔ ُِْع َٗا :ٜقا ٌُ ٜأٜٗ ُ٘ ،ايٖشُد ٍُ ِإْٖ ٘ٔ ٜيَشُطٛ َّ ُ٘ َؿ٢ًَّ اي َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ  َع
َِ َِٝع ،ََٚطَّ ـٔٞ َٜٚي ُ٘ َِٜع َٛ ،َسٖب ُٖ َٚ ُٙ ُِٔظٞو ،َْأؿُش ٙٔ ٜؾاِطَت ٘ٔ ،ٔبَػِشِص َّ َٛاي ُ٘ ٜؾ  َع٢ًٜ ِإْٖ
ًُٞت ،اٞيَشٚل َِٝع :ٝق َٕ ٜأٜي َِٝت َطَٓٞأٔتٞ ٜأْٖا َُٜشٚذُثَٓا ٜنا ُٛٝٛف اٞيَب ََْٚ ٔ٘ ٍَ ؟ٔب ٢ًٜ :ٜقا  ،َب

٘ٔ ٜأْٖٜو ٜأٜؾٜأِخَبَشٜى َّ َتٞأٔتٝ ًُٞت ؟اٞيَعا ٍَ ،ٜيا :ٝق ٘ٔ ٜؾِإْٖٜو :ٜقا ْٛٚف آٔتٝ َّ َُ َٚ ٔ٘ ٍَ ،ٔب  ٜقا
ٟٗ ِِٖش ٍَ :ايٗض َُُش ٜقا ُٔ :ُع َُاٟيا ٔيَزٔيٜو ًُٞتٜؾَع ٍَ ،ٜأِع ُٖا :ٜقا ًٜ ِٔ ٜؾَشَؽ ٜؾ  ،اٞئهَتأب ٜقٔل١ٖٔٝ َٔ

ٍَ ٍُ ٜقا ٘ٔ َسُطٛ َّ ُ٘ َؿ٢َّ اي َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٘ٔ ََٚطَّ َُٛا» ،ٔيٜأِؿَشأب ِٖ ٜؾاَِْشُشٚا ٝقٛ  ُث
ًٔٝكٛا ٍَ .«اِس ٘ٔ :ٜقا َّ َٛاي َّ ََا ٜؾ ِِ ٜقا ُٗ ِٓ َٔ ٌْ ٍَ َسٖت٢ َسُد ًٜ َرٔيٜو ٜقا ُٖا ،ََٖشإت اَخَث ًٜ ِِ ٜؾ  ٜي

ِِ ِِ َٜٝك ُٗ ِٓ ٌَ ٜأَسْذ َٔ ّٚ َع٢ًٜ َدَخ ١َُٜ ٝأ َٗا ٜؾَزٜنَش ،َطًٜ َٞ ََا ٜي ِٔ ٜئك ّٗ ٜؾٜكاٜيِت ،ايٖٓاِغ َٔ  ٝأ
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 ١َُٜ ًٜ ٖٞ َٜا :َط ٘ٔ َْٔب َّ ِٖ اِخُشِز ،َرٔيٜو ٜأُتٔشٗب ،اي ِِ ٜيا ُث ِّ ِِ ٜأَسّذا ُتٜه ُٗ ِٓ َٔ ١َُٟ ًٔ  َسٖت٢ ،ٜن
َِٓشَش َٛ ،ُبِذَْٜو َت ًٜٔكٜو َسأيٜكٜو ََٚتِذُع ِِ ٜؾَدَشَز ،ٜؾَِٝش ًٜ ِِ ٜؾ ِّ ِِ ٜأَسّذا ُٜٜه ُٗ ِٓ  َسٖت٢ َٔ
ٌَ ُ٘ ََْشَش .َرٔيٜو ٜؾَع ُ٘ ََٚدَعا ،ُبِذَْ ُ٘ َسأيٜك ًٜٜك ُٖا ،ٜؾَش ًٜ ِٚا ٜؾ َُٛا َرٔيٜو َسٜأ  ٜؾََٓشُشٚا ٜقا

ٌَ ِِ ََٚدَع ُٗ َِِبِع ٜناَد َسٖت٢ ،َبِعّلا َِٜشًُٔل َبِعُل ُٗ ٌُ ُل ُ٘ا َبِعّلا َٜٞكُت ِٖ ،ٜغ ُٙ ُث  َدا٤َ
٠٠َٛ ََٔٓاْت ِْٔظ ٪َُِ، ٍَ َِْض ُ٘ ٜؾٜأ َّ َٗا َٜا﴿ :َتَعاٜي٢ اي َٔ ٜأٜٗ ََُٓٛا ائَّزٜ ِِ ِإَرا آ ََٔٓاُت َدا٤َٝن ٪ُُِ  اٞي

َٗأدَشإت َُ ٖٔ ُٖ ََِتٔشُٓٛ ًَٜؼ َسٖت٢- ٜؾا ِِ -َب ـَ َٛأؾِش ٔبٔع ًََّل (5)﴾اٞيٜه ٜٛ َُُش ٜؾ ََ ُع ِٛ  ٦ٕٔزَٜ
ِٔ ِٝ ََِشٜأَت ُ٘ ٜناََْتا ،ا َٖٚز ،ايٚؼِشٔى ٔؾٞ ٜي َُا ٜؾَتَض ُٖ ١َِٜٝٚ ِإِسَذا ُٔ ََُعا َٕ ٜأٔبٞ ِب  ،ُطٞؿَٝا

ُٕ َٚاٞيٝأِخَش٣ َٛا ُٔ َؿٞؿ ١ََٜٖٝ ِب ِٖ ،ٝأ ٞٗ َسَدَع ُث ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع َُٔذ١َٜٔٓ ِإٜي٢ ََٚطَّ  اٞي
ُٙ ـٔرٍي ٜأُبٛ ٜؾَذا٤َ ٌْ ،َب ِٔ َسُد ٍِٜؽ َٔ َٛ ٝقَش ُٖ َٚ ِْ ًٔ ٘ٔ ٔؾٞ ٜؾٜأِسَطًٝٛا ،َُِظ ًٜٔب ِٔ ٜط ِٝ ًٜ  ،َسُد
َِٗذ :ٜؾٜكاٝيٛا ًَٞت ائَّزٟ اٞيَع ُ٘ ،ٜيَٓا َدَع ِٔ ِإٜي٢ ٜؾَذٜؾَع ِٝ ًٜ ٘ٔ ٜؾَدَشَدا ،ايٖشُد ًَٜػا َسٖت٢ ٔب  َرا َب

ِٜٝؿ١ٔ ًٜ َٕ ٜؾََٓضٝيٛا ،اٞيُش ًٛٝ ِٔ َٜٞأٝن ٍُِش َٔ ِِ َت ُٗ ٍَ ،ٜي ـٔ ٜأُبٛ ٜؾٜكا ِٔ ٔيٜأَسٔذ رٍيَب ِٝ ًٜ ٘ٔ :ايٖشُد َّ  َٚاي
ُٕ َٜا ََٖزا َطِٜٝؿٜو ٜيٜأَس٣ ِإْٚٞ ًٜا ُ٘ ،َدّٝٚذا ٝؾ َّ ٍَ ،اٞيآَخُش ٜؾاِطَت ٌِ :ٜؾٜكا ٘ٔ ،ٜأَد َّ ُ٘ َٚاي  ِإْٖ

٘ٔ َدٖشِبُت ٜيٜكِذ ،ٜيَذْٝٚذ ِٖ ،ٔب ٍَ ،َدٖشِبُت ُث ـٔرٍي ٜأُبٛ ٜؾٜكا ِْٝعِش ٜأِسْٔٞ :َب ٘ٔ ٜأ ِٝ َِٜه ،ِإٜي ُٜ٘ؾٜأ َٓ 
ُ٘ ِٓ َٔ، ُ٘ َُٔذ١َٜٜٓ ٜأَت٢ َسٖت٢ اٞيآَخُش َٜٚؾٖش ،َبَشَد َسٖت٢ ٜؾَلَشَب ٌَ ،اٞي َُِظٔذَذ ٜؾَذَخ  ،َِٜعُذٚ اٞي

ٍَ ٍُ ٜؾٜكا ٘ٔ َسُطٛ َّ ُ٘ َؿ٢ًَّ اي َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ُٙ ٔسنَي ََٚطَّ ُٖا .«ُرِعّشا ََٖزا َسٜأ٣ ٜيٜكِذ» :َسآ ًٜ  ٜؾ
٢َٗ ٞٚ ِإٜي٢ اَِْت ُ٘ َؿ٢َّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٍَ ََٚطَّ ٌَ :ٜقا ٘ٔ ٝقٔت َّ ٍْ َِٚإْٚٞ َؿأسٔبٞ َٚاي َُٞكُتٛ  ،ٜي
ـٔرٍي ٜأُبٛ ٜؾَذا٤َ ٍَ :َب ٖٞ َٜا :ٜؾٜكا ٘ٔ َْٔب َّ ٘ٔ ٜقِذ ،اي َّ ِٜٚؾ٢ َٚاي ُ٘ ٜأ َّ ََٖتٜو اي  َسَدِدَتٓٔٞ ٜقِذ ،ٔر
ِِ ِٗ ِٝ ِٖ ،ِإٜي َِْذأْٞ ُث ُ٘ ٜأ َّ ِِ اي ُٗ ِٓ َٔ، ٍَ ٞٗ ٜقا ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٌُ» :ََٚطَّ ِٜ َٚ ٔ٘ َٚ  ،ٝأ
ِٛ ،َسِشٕب َِٔظَعَش َٕ ٜي ُ٘ ٜنا ُٖا .«ٜأَسْذ ٜي ًٜ َُٔع ٜؾ ُ٘ َعَشَف َرٔيٜو َط ُٙ ٜأْٖ ِِ َطَُٝشٗد ِٗ ِٝ  ،ِإٜي
ـَ ٜأَت٢ َسٖت٢ ٜؾَدَشَز ٍَ ،اٞيَبِشِش ٔطٝ ًُٔت :ٜقا ِٜٓؿ ََٜٚ ِِ ُٗ ِٓ ٍِ ٜأُبٛ َٔ ُٔ َدَِٓذ ٌٍ ِب ِٝ َٗ  ،ُط

                                                        

 [1 : اعمٛمتحٜم٦م]( )
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ًٜٔشَل  ـٔرٍي ٔبٜأٔبٞ ٜؾ ٌَ ،َب ِٔ َِٜدُشُز ٜيا ٜؾَذَع ٍِٜؽ َٔ ٌْ ٝقَش َِ ٜقِذ َسُد ًٜ  ٔبٜأٔبٞ ٜئشَل ِإيَّا ٜأِط
ـٔرٍي ََُعِت َسٖت٢ ،َب ِِ اِدَت ُٗ ِٓ ـَاَب٠١ َٔ ٘ٔ ،ٔع َّ َٛاي َٕ ََا ٜؾ َُُعٛ  ٔيٝكَشٍِٜؽ َخَشَدِت ٔبٔعرٍي َِٜظ

ِّ ِإٜي٢ َٗا اِعَتَشُكٛا ِإيَّا ايٖؼٞأ ِِٜؾٜك ،ٜي ُٖ ًٛٝ ِِ َٜٚأَخُزٚا َت ُٗ َٛاٜي َِ ِْٜؽ ٜؾٜأِسَطًِٜت ،ٜأ  ِإٜي٢ ٝقَش
ٚٞ ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ُٙ ََٚطَّ ٘ٔ ُتَٓأػُذ َّ ِِ ٔباي ُٖا َٚايٖشٔس ٌَ ٜي ِٔ :ٜأِسَط َُ ُٙ ٜؾ َٛ ٜأَتا ُٗ  ٜؾ
ْٔ َٔ ٌَ ،آ ٞٗ ٜؾٜأِسَط ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ِِ ََٚطَّ ِٗ ِٝ ٍَ ،ِإٜي َِْض ُ٘ ٜؾٜأ َّ َٛ﴿ :َتَعاٜي٢ اي ُٖ َٚ 

ـٖ ائَّزٟ ِِ ٜن ُٗ ِٜٔذَٜ ِِ ٜأ ِٓٝه ِِ َع ِٜٔذَٜٝه ِِ َٜٚأ ُٗ ِٓ ِٔ َع ٞٛ ِٔ ََه١َّٜ ٔبَب ِٕ َبِعٔذ َٔ ِِ ٜأ  ٜأٞظٜؿَشٝن
ِِ ِٗ ِٝ ًٜ ًَٜؼ َسٖت٢- َع ١ُٜٖٝٔ -َب ١ُٜٖٝٔ اٞيَش ١ًٖٔٝٔ َس ٖٔ ِِ َٜٚناَِْت ،(5)﴾اٞيَذا ُٗ ُُٖٔٝت ِِ َس ُٗ ِِ ٜأْٖ  ٜي

ُ٘ ٔكٗشٚاُٜ ٞٗ ٜأْٖ ٘ٔ َْٔب َّ ِِ ،اي ِِ ٔب ُٜٔكٗشٚا َٜٚي ٘ٔ ٔبِظ َّ ِٔ اي َُ ِِ ايٖشِس ِِ ََٚساٝيٛا ،ايٖشٔسٝ ُٗ َِٓٝ  َب
َٔ ِٝ ِٝٔت ََٚب ٍَ. اٞيَب ٘ٔ َعِبذ ٜأُبٛ ٜقا َّ ًٝٛا﴿ .اٞيَذَشُب :اٞيُعٗش :(2)﴾َََعٖش٠٠﴿ :اي  :(3)﴾َتَضٜٖ

َُاُصٚا ِْ ُِٝت .ا َُ َّ ََٚس ِٛ َََِِِٓع :اٞيٜك ُٗ َُا١َٟٜ ُت ُِٝت ،ٔس َُ ٢َُ َٜٚأِس ُ٘ :اٞئش ًُٞت ٢ُّ َدَع  ٜيا ٔس
ٌُ ُِٝت .ُِٜذَخ َُ ُِٝت ،اٞيَشٔذَٜذ َٜٚأِس َُ ٌَ َٜٚأِس ُ٘ ِإَرا :ايٖشُد َُا٤ّ ٜأٞغَلِبَت  (4) .ِإِس

ََٔٓاُت﴿: عض ٚدٌ( خ)قٛي٘ ٪ُُِ ُِ اٞي ََُٓٛا ِإَرا َدا٤َٝن َٔ آ َٗا ائَّزٜ   (5)﴾َٜا ٜأٜٗ
يم٤من ُمـ ذه٥م ُمـ اعمسٚمامت ُمرشمًدا إمم : ل اعمٗمرسونىم٤م :افشقخ األزهرى

اًمٙمٗم٤مر اعمٕم٤مهديـ، ي٘م٤مل ًمٚمٙمٗم٤مر ه٤مشمقا ُمٝمره٤م، وي٘م٤مل ًمٚمٛمسٚمٛملم إذا ضم٤مء أطمد ُمـ 

ُمسٚمٛم٦م ُمٝم٤مضمرة ردوا إمم اًمٙمٗم٤مر ُمٝمره٤م ويم٤من ذًمؽ ٟمّمًٗم٤م وقمدًٓ سملم : اًمٙم٤مومرات

صمؿ ٟمسخ ذًمؽ إُمر ومٛمـ ارشمدت ٓ ٟم٘مر وُمـ ضم٤مءشمٜم٤م ُمٜمٝمؿ ُمسٚمٛم٦م . احل٤مًملم

                                                        

 [42-42: اًمٗمتح]( )

 [42: اًمٗمتح](4)

 [42: اًمٗمتح]( )

 [81 / : ]صحٞمح اًمبخ٤مرى (2)

 [1 : اعمٛمتحٜم٦م](2)
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ُؽم  ﴿: ٝم٤مضمرة ٓ ي٠مظمذون هل٤م ُمٝمًرا ىمقًمفُم

مُ  َذفِ ؽ  . أي اعمذيمقر ذم هذه أي٦م ﴾اَّللهِ ُح

ُؽمُ ﴿: وىمقًمف اؾمتئٜم٤مف أو طم٤مل ُم٘مدر اًمراسمط، وىمد ضمرى قمٚمٞمف اعمٗمرس  ﴾َبق ـَُؽم   ََي 

لَفُوا﴿: هذه أي٦م أيًْم٤م ُمـ شمتٛم٦م ىمقًمف. اًمخ ....﴾َؾاَتُؽم   َوإِن  ﴿ :ىمقًمف  َما َواش 

ُتم   َػؼ  ك  أي اُمرأة أو أيمثر إمم اًمٙمٗم٤مر ومٖمٜمٛمتؿ : إٟمف إن وم٤مت رء. ٝمق سمٛمٕمٜم٤مهوم ﴾َأ

وم٠مقمٓمقا اًمذيـ ومرت أزواضمٝمؿ ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ىمبؾ ىمسٛمٝم٤م ىمدر ُمٝمره٤م ومٙم٠مٟمف ديـ قمغم 

حلؼ سم٤معمنميملم ُمـ ٟمس٤مء اعم١مُمٜملم اعمٝم٤مضمريـ ؾم٧م ٟمسقة : ىم٤مل اسمـ قمب٤مس. اًمٙمٗم٤مر

 .«قؿةأزواجفن مفور كسائفم من افغـ ^ؾلظطى رشول اَّلل »ُمرشمدات 
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 اايَ َص افوَ  اُب تَ ـِ  -44

لِ  َباب -7 ا َأو  َدي نٍ ﴿:َتَعاَػ  اَّللهِ َؿو  ِد َوِصقهٍة ُيوِِص ِِبَ  ﴾ِمن َبع 

ِِ َْٜؿٜك١ٔ َباب -32 ـٔ اٞيٜكٝٚ َٛٞق ًٞ  ٔي
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 اايَ َص افوَ  اُب تَ ـِ  -44

ٍِ َباب -8 ِٛ ٘ٔ ٜق ًَّ ٍٔ﴿:َتَعاٜي٢ اي ِٜ ِٚ َد َٗا ٜأ َٚٔؿ١ٕٖٝ ُٜٛٔؿٞ ٔب  (5)﴾َٔٔ َبِعٔذ 
ٕٖ :َُِٜٚزٜنُش ََُش ُػَشِّٜشا ٜأ َٔ َُٚع ُّٚطا اٞيَعِضِٜض َعِبٔذ ِب ٜٛا٤ّ َٜٚطا  ََٚع
َٔ ١َِٜٜٓ َٚاِب َُِشِٜض ِإٞقَشاَس ٜأَداُصٚا :ٝأَر ٍٔٔب اٞي ِٜ ٍَ .َذ ُٔ َٜٚقا  ٜأَسٗل :اٞيَشَظ

ـَٖذَم ََا ٘ٔ َت ٌُ ٔب ٍّ آٔخَش ايٖشُد ِٛ َٜ ِٔ َِْٝا َٔ ٍَ ايٗذ ٖٚ ٍّ َٜٚأ ِٛ َٜ ِٔ َٔ 
ٍَ .اٞيآٔخَش٠ٔ ُِ َٜٚقا ٖٝٔ ُِ ِإِبَشا َٛاِسَخ ٜأِبَشٜأ ِإَرا :َٚاٞيَشٜه ِٔ اٞي َٔ ِٔ ِٜ  ايٖذ

َِٚؿ٢ .َبِش٨َ ُٔ َسأؾُع َٜٚأ ِٕ :َخٔذٍٜر ِب ـَُتٞه ٜيا ٜأ ُ٘ َؼ ََِشٜأُت  اٞيٜؿَضاِس١ٖٜٝ ا
ُٖا ًَٔل َع ٘ٔ ٝأٞغ ِٝ ًٜ َٗا َع  .َباُب

 ٍَ ُٔ َٜٚقا ٍَ ِإَرا :اٞيَشَظ ٘ٔ ٜقا ًٝٛٔن ُِ َُ ِٛٔت ٔعَِٓذ ٔي َُ  ،ٜأِعَتٞكُتٜو ٝنُِٓت :اٞي
 .َداَص

 ٍَ ٞٗ َٜٚقا َُِشٜأ٠ٝ ٜقاٜيِت ِإَرا :ايٖؼِعٔب َٗا ٔعَِٓذ اٞي ِٛٔت ََ: ٖٕ ِٚٔدٞ ِإ  َص
ُ٘ ِلُتَٜٚقَب ٜقَلأْٞ ِٓ ٍَ ،َداَص َٔ  َُٜذُٛص ٜيا :ايٖٓاِغ َبِعُض َٜٚقا
ُٙ ٔٚ ٔيُظ٤ٔٛ ِإٞقَشاُس ٘ٔ ايعَّ ََٛسَث١ٔ ٔب ًٞ ِٖ ،ٔي َٔ ُث ٍَ اِطَتِشَظ  َُٜذُٛص :ٜؾٜكا
ُٙ َٛٔدَٜع١ٔ ِإٞقَشاُس َُُلاَسَب١ٔ َٚاٞئبَلاَع١ٔ ٔباٞي ٍَ َٜٚقِذ .َٚاٞي ٞٗ ٜقا  َؿ٢َّ ايٖٓٔب

ُ٘ ًَّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع َّ ِِ» :ََٚط ٖٔ ِإٜٖاٝن ٕٖ ،َٚايعَّ ٖٔ ٜؾِإ  .«اٞيَشٔذٜٔح ٜأٞنَزُب ايعَّ

                                                        

 [  : اًمٜمس٤مء] ( )
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ٌٗ َٜٚيا   ٍُ َٜٔش ُٔنَي ََا ًٔ ُُِظ ٍِ ،اٞي ِٛ ٞٚ ٔيٜك ُ٘ َؿ٢َّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع َّ  :ََٚط
َُُٓأؾِل آ١َٜٝ» َٔ ِإَرا :اٞي ُٔ َٕ ا٩ُِت ٍَ .«َخا ُ٘ َٜٚقا ًَّ ٕٖ﴿ :َتَعاٜي٢ اي َ٘ ِإ ًَّ  اي

ِِ َُُشٝن ِٕ َٜٞأ ََاَْأت ُتَ٪ٗدٚا ٜأ َٗا ِإٜي٢ اٞيٜأ ًٔ ِٖ ِِ (5)﴾ٜأ ًٜ  َٚاِسّثا َُٜدٖف ٜؾ
ُٙ َٜٚيا َِٝش  .ٜغ

 ٔ٘ ٘ٔ َعِبُذ ٔؾٝ ًَّ ُٔ اي ٍُِشٚ ِب ِٔ ،َع ٞٚ َع ُ٘ َؿ٢َّ ايٖٓٔب ٘ٔ ايَّ ِٝ ًٜ َِ َع َّ  (2) .ََٚط
ٍَ (:خ)ؿوفه ُٙ َُٜذُٛص ٜيا :ايٖٓاِغ َبِعُض َٜٚقا  .ِإٞقَشاُس

وأشمك اًمبخ٤مري سم٤محلديثلم وأي٦م ًمػمد قمغم اًم٘م٤مئٚملم سمٕمدم  (:افشقخ األزهرى)

ويمذًمؽ . ًمٚمٜمٝمل قمـ ؾمقء اًمٔمـ. وم٢من رده ًمسقء اًمٔمـ ممٜمقع. ضمقاز إىمرار اعمريض

ويمذًمؽ . وإذا أىمر ٓسمد ُمـ اقمتب٤مر إىمراره. شمرك اخلٞم٤مٟم٦م يقضم٥م أن ي٘مر سمام قمٚمٞمف

 .إُمر سم٠مداء إُم٤مٟم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م يقضم٥م ذًمؽ

سم٠من اًمٔمـ اعمٜمٝمل قمٜمف هق اًمٔمـ اًمٗم٤مؾمد، :ًمبخ٤مريورد اًمٕمٞمٜمل قمغم ُم٤م أورده ا

واعمريض ُمتٝمؿ ذم إىمراره سم٤معمح٤مسم٤مة ًمبٕمض اًمقرصم٦م . وأن اإلىمرار يٕمتؼم طمٞم٨م ٓ هتٛم٦م

وٓ دًمٞمؾ قمغم . وأداء إُم٤مٟم٦م ُمٓمٚمقب طمٞم٨م يثب٧م أن اًمذُم٦م ُمِمٖمقًم٦م. أو همػمهؿ

  ( ) .ؿمٖمؾ ذُم٦م اعمريض ُمع اطمتامل اًمتٝمٛم٦م أيًْم٤م

                                                        

 [28: اًمٜمس٤مء] ( )

 [82 / : ]ح اًمبخ٤مرىصحٞم (4)

وقد قال الـبي إياكم والظن فإن الظن »:بلفظ" قمٛمدة اًم٘م٤مري"رم اًمٕمٞمٜمل ذيمر اًمٕمالُم٦م  ( )

اطمت٩م اًمبخ٤مري هبذا اًم٘مقل ٟم٘مال قمـ احلٜمٗمٞم٦م ًمسقء اًمٔمـ سمف ًمٚمقرصم٦م وذًمؽ ٕن  «أكذب احلديث
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َػَؼةِ  َباب -3  ِف  مِ اف َؼق   كَ َوؿ   فِؾ 

٘ٔ َعِبُذ َسٖذَثَٓا - 2776 َّ ُٔ اي ـَ ِب ِٔ ،ََأيو٠ ٜأِخَبَشَْا :ُُٜٛط ِٔ ،ايٚضَْأد ٜأٔبٞ َع  َع
ِٔ ،اٞيٜأِعَشِز َِٜش٠ٜ ٜأٔبٞ َع َٞ َُٖش ُ٘ َسٔك َّ ُ٘ اي ِٓ ٕٖ :َع ٍَ ٜأ ٘ٔ َسُطٛ َّ ُ٘ َؿ٢ًَّ اي َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع  ََٚطَّ

ٍَ ُِ ٜيا» :ٜقا ُّا َٜٚيا ،ٔدَٜٓاّسا ََٞٚسَثٔت َٜٞكَتٔظ َٖ ١َْٔٛ٦ََُ َْٔظا٥ٔٞ َْٜؿٜك١ٔ َبِعَذ َتَشٞنُت ََا ،ٔدِس َٚ 
ًٞٔ َٔ َٛ ،َعا ُٗ  (5).«َؿَذٜق٠١ ٜؾ

 .اًمخ....ذم ُمٕمٜمك اعمٕمتدات :(3)ؿول ادحق

                                                                                                                                  

قمٚمٚمقا سمسقء اًمٔمـ حمذر قمٜمف ًم٘مقًمف إي٤ميمؿ واًمٔمـ وإٟمام يّمح هذا آطمتج٤مج إذا صمب٧م أن احلٜمٗمٞم٦م 

اًمٔمـ سمف ًمٚمقرصم٦م وىمد ُمٜمٕمٜم٤م هذا قمـ ىمري٥م وًمئـ ؾمٚمٛمٜم٤م أن هذا فمـ ومال ٟمسٚمؿ أٟمف فمـ وم٤مؾمد 

واعمحذر قمٜمف اًمٔمـ اًمٗم٤مؾمد صمؿ هذا احلدي٨م اًمذي ذيمره ُمٕمٚم٘م٤م ـمرف ُمـ طمدي٨م ؾمٞم٠ميت ذم 

إدب ُمقصقٓ ُمـ وضمٝملم قمـ أيب هريرة وىم٤مل اًمٙمرُم٤مين وم٢من ىمٚم٧م اًمّمدق واًمٙمذب صٗمت٤من 

ؿ إهنام ٓ ي٘مبالن اًمزي٤مدة واًمٜم٘مص ومٙمٞمػ يبٜمك ُمٜمف أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ىمٚم٧م ضمٕمؾ ًمٚم٘مقل ٓ ًمٚمٔمـ صم

اًمٔمـ ًمٚمٛمتٙمٚمؿ ومقصػ هبام يمام وصػ اعمتٙمٚمؿ ومٞم٘م٤مل ُمتٙمٚمؿ ص٤مدق ويم٤مذب واعمتٙمٚمؿ ي٘مبؾ 

اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ذم اًمّمدق واًمٙمذب ومٞم٘م٤مل زيد أصدق ُمـ قمٛمرو ومٛمٕمٜم٤مه اًمٔمـ أيمذب ذم 

﴿ُِمـ سَمْٕمِد َوِصٞم٦ٍَّم ُيقِِص هِب٤َم أَْو :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم سم٤مب ، يمت٤مب اًمقص٤مي٤م. «احلدي٨م ُمـ همػمه 

﴾ ـٍ  [28/ 2 ]،َدْي

  [83 / : ]صحٞمح اًمبخ٤مرى ( )

تَِسُؿ َوَرصَمتِل، سم٢مؾمٙم٤من اعمٞمؿ قمغم اًمٜمٝمك : ىمقًمف»: اعمحدث اًمسٝم٤مرٟمٗمقرى وًمٗمٔمف (4) َٓ َيْ٘م

قم٤مئِم٦م  وسمْمٛمٝم٤م قمغم اًمٜمٗمك، وهق إؿمٝمر وسمف يست٘مٞمؿ اعمٕمٜمك طمتك ٓ يٕم٤مرض ُم٤م شم٘مدم قمـ

وهمػمه، أٟمف مل يؽمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م ٓيقرث قمٜمف وشمقضمٞمف رواي٦م اًمٜمٝمك، أٟمف مل ي٘مٓمع سم٠مٟمف 

ورصمتك : ٓ خيٚمػ ؿمٞمئ٤م سمؾ يم٤من ذًمؽ حمتٛمال ومٜمٝم٤مهؿ قمـ ىمسٛم٦م ُم٤م خيٚمػ ان اشمٗمؼ أٟمف ظمٚمػ ىمقًمف
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أصباًل ومل شمٜمحبؾ قم٘مبدة  ^سمؾ هـ حمّمٜم٤مت مل يببـ ُمٜمبف : (األزهرى)أؿول

ًمٞمس هل٤م اٟمٗمّم٤مم وُمٕمتّمامت  ٟمٙم٤مطمٝمـ ومٝمـ ُمستٛمسٙم٤مت ُمٜمف سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك اًمتل

ذم . طمبل قمبغم احل٘مٞم٘مب٦م ٓ اعمجب٤مز  ^سمسب٥م يدوم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وذًمبؽ ٕٟمبف 

وٟم٘مؾ اًمسبٙمل ذم ـمب٘م٤مشمف قمـ اسمـ ومبقرك أٟمبف قمٚمٞمبف »: "اعمقاه٥م وذح اًمزرىم٤مين"

ذم مجٞمع إزُمٜم٦م اًمّم٤مدق سمبام سمٕمبد : أي شاًمسالم طمل ذم ىمؼمه رؾمقل اهلل أسمد أسم٤مد

حلٞم٤مشمبف ذم ىمبؼمه يّمبكم ومٞمبف سمب٠مذان ( قمغم احل٘مٞم٘م٦م ٓ اعمجب٤مز)٦م ُمقشمف إمم ىمٞم٤مم اًمس٤مقم

ويْم٤مضمع أزواضمف ويستٛمتع هبـ أيمٛمؾ ُمـ اًمبدٟمٞم٤م : ىم٤مل اسمـ قم٘مٞمؾ احلٜمبكم. وإىم٤مُم٦م

  ( ).شوهق فم٤مهر وٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف. وطمٚمػ قمغم ذًمؽ

 

                                                                                                                                  

: ًمفوهق ىمق. ؾمامهؿ ورصم٦م سم٤مقمتب٤مراهتؿ، يمذًمؽ سم٤مًم٘مقة ًمٙمـ ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ اعمػماث اًمدًمٞمؾ اًمنمقمك

سمٕمد ٟمٗم٘م٦م ٟمس٤مئك ىم٤مل اخلٓم٤مسمك ىم٤مل اسمـ قمٞمٜمٞم٦م : ىمقًمف. ٓ ٟمقرث ُم٤م شمريمٜم٤مه صدىم٦م يمذا رم اًمٗمتح

ُم٤م وُمـ رم احلٞم٤مة ٓ جيقز هلـ أن  "رم ُمٕمٜمك اعمٕمتدات"أزواج اًمٜمبك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :

: يٜمٙمحـ أسمدا وم٤مضمري٧م هلـ اًمٜمٗم٘م٦م وشمريم٧م طمجرهـ هلـ ًمٚمسٙمٜمك يمذا ذيمره اًمٙمرُم٤مٟمك ىمقًمف

ومٞمف اًمؽممج٦م يمذا رم اًمٕمٞمٜمك واعمراد سمٛم١مٟم٦م قم٤مُمغم قمامًمف اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم أرض سمٜمك  ُم١مٟم٦م قم٤ممم

 [83 / ]2/رىمؿ احل٤مؿمٞم٦م: صحٞمح اًمبخ٤مرىش.4 اًمٜمْمػم وومدك وؾمٝمٛمف سمخٞمؼم واًمّمٗم٤مي٤م

ذم وصٗمف شمٕم٤ممم سم٤مًمِمٝم٤مدة وؿمٝم٤مدشمف )اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م  –ذح اًمزرىم٤مين قمغم اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م ]( )

دار اًمٙمت٥م [.28 /8( ]ومٞمام ورد ذم آي اًمتٜمزيؾ ُمـ قمٔمؿ ىمدره)دس ُمـ اعم٘مّمد اًمس٤م( شمٕم٤ممم ًمف

اعمٓمبٕم٦م إزهري٦م اعمٍمي٦م اًمٓمبٕم٦م [ 23 /2] –م 331 / هب1 2 اًمٕمٚمٞمٛم٦م سمػموت ـمبٕم٦م 

 .ُمٜمف[.هب41  إومم ؾمٜم٦م 
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َر  -45 َتاُب اجِلَفاِد وافس 
 ـِ

َجاِل َوافـ َساءِ  -  َفاَدةِ فِؾر  َفادِ َوافشه
ِ َظاِء بِاجل   َباب افدُّ

َرِق  -78  باب افده

َـ َكَ  -86 ت تِِه َواش  َزَل َظن  َدابه كَ ِزيَؿِة، َو َحاَبُه ِظـ َد اْل َ  َباب َمن  َصفه َأص 

ِب  -1 8 ر  بِِر ِظـ َد اْل َ  َباب افتهؽ 

بِرِ  -8 8 ِت ِِف افتهؽ  و  ِع افصه َرُه ِمن  َرؾ   َباب َما ُيؽ 

ا ؾَِداءً : باب ؿوفه تعاػ -841 ُد َوإِمه ا َمـًّا َبع  . ﴾ ؾِقِه َحِديُث ُثََمَمةَ ﴿َؾنِمه

ُفُه َظزه َوَجله  ـَبِيٍّ َأن  : َوَؿو 
اَن فِ ـَ ا  ى َحتهى ُيث ِخَن ِِف يَ ﴿َم َ ُؽوَن َفُه َأْس 

َقا﴾ ك  ِض ﴿ُتِريُدوَن َظَرَض افدُّ َر  ِض﴾ َيع ـِي َيغ ؾَِب ِِف األ  َر   .األ 
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 َر وافس   ادِ فَ اجلِ  اُب تَ ـِ  -45

َظاءِ  َباب -  َفادِ  افدُّ ِ َفاَدةِ  بِاجل  َجالِ فِ  َوافشه  َوافـ َساءِ  ؾر 

ََأيٕو -4188،4183  ِٔ ـَ، َع ُٔ ُُٜٛط ٘ٔ ِب َّ ِٔ  ،َسٖذَثَٓا َعِبُذ اي ِٔ ِإِطَشاَم ِب َع
ًَٞش١ٜ ِٔ ٜأٔبٞ ٜط ٘ٔ ِب َّ ٍُ ،َعِبٔذ اي ُ٘ َٜٝكٛ َُٔع ُ٘ َط ُ٘ ٜأْٖ ِٓ ُ٘ َع َّ َٞ اي ََأيٕو َسٔك  ِٔ ِٔ ٜأَِْع ِب  :َع

ُ٘ َع َّ ٘ٔ َؿ٢ًَّ اي َّ ٍُ اي َٕ َسُطٛ َٕ ٜنا ًَٞشا َٔ ِٓٔت  ٍّ ٔب ّٚ َسَشا ٌُ َع٢ًٜ ٝأ َِ َِٜذُخ ََٚطَّ  ٔ٘ ِٝ ًٜ
ُ٘ ُُ ٛٞٔع َٔٔت ،ٜؾُت ـٖا ِٔ اي ٍّ َتِشَت ُعَباَد٠ٜ ِب ّٗ َسَشا ٘ٔ  ،َٜٚناَِْت ٝأ َّ ٍُ اي َٗا َسُطٛ ِٝ ًٜ ٌَ َع ٜؾَذَخ

ُ٘ َُِت َِ ٜؾٜأٞطَع ََٚطَّ  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع َّ ُ٘ ،َؿ٢ًَّ اي ًٔٞ َسٞأَط ًِٜت َتٞؿ َّ ،ََٚدَع ٘ٔ َؿ٢ًَّ  ٜؾَٓا َّ ٍُ اي َسُطٛ
َٛ َِٜلَشٝو ُٖ َٚ ِٜٝكٜغ  ِٖ اِطَت َِ ُث َّ ََٚط  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع َّ ًُٞت :ٜقاٜيِت ،اي ََا ُِٜلٔشٝهٜو َٜا  :ٜؾٝك َٚ

ٔ٘ َّ ٍَ اي ٍَ ؟َسُطٛ َٖٔتٞ» :ٜقا ِٔ ٝأ َٔ ٘ٔ ،َْاْغ  َّ ٌِ اي ٖٞ ٝغَضا٠ٟ ٔؾٞ َطٔبٝ ًٜ َٕ  ،ُعِشُكٛا َع َِٜشٜنُبٛ
ًٝ َُ ََٖزا اٞيَبِشِش  ِٚ ،ٟٛنا َع٢ًٜ اٞيٜأٔطٖش٠َٔثَبَر  ًٝٛٔى َع٢ًٜ اٞيٜأٔطٖش٠ٔ :ٜأ ُُ ٌَ اٞي َػوَّ  .«َِٔج

ًُٞت :ٜقاٜيِت ،ِإِطَشاُم ٘ٔ :ٜؾٝك َّ ٍَ اي ِِ ،َٜا َسُطٛ ِٗٓ َٔ  ًٜٞٔٓ ِٕ َِٜذَع َ٘ ٜأ َّ َٗا  ،اِدُع اي ٜؾَذَعا ٜي
َِ َّ ََٚط  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع َّ ٘ٔ َؿ٢ًَّ اي َّ ٍُ اي ُ٘ ُث ،َسُطٛ ََٚكَع َسٞأَط  ِٖ َٛ َِٜلَشٝوُث ُٖ َٚ ِٜٝكٜغ   ،ِٖ اِطَت

ًُٞت ٘ٔ :ٜؾٝك َّ ٍَ اي ََا ُِٜلٔشٝهٜو َٜا َسُطٛ ٍَ ؟َٚ ٖٞ ٝغَضا٠ٟ » :ٜقا ًٜ َٖٔتٞ ُعِشُكٛا َع ِٔ ٝأ َٔ َْاْغ 
ٔ٘ َّ ٌِ اي ٍِ .«ٔؾٞ َطٔبٝ ٖٚ ٍَ ٔؾٞ اٞيٜأ َُا ٜقا ًُٞت :ٜقاٜيِت ،ٜن ٘ٔ :ٜؾٝك َّ ٍَ اي ِٕ  ،َٜا َسُطٛ َ٘ ٜأ َّ اِدُع اي

 ًٜٞٔٓ َِِِٜذَع ُٗ ِٓ َٔ، ٍَ ٖٚٔينَي» :ٜقا ِٔ اٞيٜأ َٔ ِْٔت  ِٔ  .«ٜأ ١َِٜٜٚ ِب ََُعا  ِٕ ََا ٜؾَشٔنَبِت اٞيَبِشَش ٔؾٞ َص
َٕ ِٔ اٞيَبِشِش ،ٜأٔبٞ ُطٞؿَٝا َٔ َٗا ٔسنَي َخَشَدِت  ِٔ َداٖبٔت ـُِشَعِت َع ًٜٜهِت ،ٜؾ َٗ  (5) .ٜؾ

 .رىض اهلل قمٜمٝمام أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: اًمراوي

غمَ ُأمِّ طمَ (: خ)ىمقًمف ٜم٧ِْم ُِمْٚمَح٤مَن وَمتُْٓمِٕمُٛمفُ َيْدظُمُؾ قَم  َراٍم سمِ

إظمب٤مره سمب٘م٤مء أُمتف ُمـ سمٕمده، وأهنؿ : وومٞمف ُمٕمجزات (:افشقخ األزهرى)

                                                        

 [ 3 / : ]صحٞمح اًمبخ٤مرى ( )
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يٙمقٟمقن أصح٤مب اًمِمقيم٦م، وأهنؿ يٖمزون وأهنؿ يريمبقن اًمبحر وأن أم طمرام 

واظمتٚمٗمقا »شمٕمٞمش إمم ذًمؽ اًمزُمـ وأهن٤م شمٙمقن ُمٜمٝمؿ وىمد وضمد سمحٛمد اهلل يمؾ ذًمؽ 

: اًمتل شمقومٞم٧م ومٞمٝم٤م أم طمرام، وم٘م٤مل اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ ُمتك ضمرت اًمٖمزوة حتديدذم 

إن ذًمؽ يم٤من ذم ظمالوم٦م : ىم٤مل أيمثر أهؾ اًمسػم: إهن٤م ذم زُم٤من ُمٕم٤موي٦م، وىم٤مل اًم٘م٤ميض

قمثامن، ومٕمغم هذا يٙمقن ُمٕمٜمك ىمقهلام ذم زُمـ ُمٕم٤موي٦م، زُم٤من، همزوشمف ذم اًمبحر، ٓ 

 .إن ُمٕم٤موي٦م همزا شمٚمؽ اًمٖمزوة سمٜمٗمسف: زُم٤من ظمالومتف، وىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم

أٟمف ُمـ أقمالم ٟمبقشمف وذًمؽ أٟمف أظمؼم ومٞمف سمرضوب اًمٖمٞم٥م ىمبؾ وىمققمٝم٤م، : وؾقه

ضمٝم٤مد أُمتف ذم اًمبحر، وضحٙمف دال قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم يٗمتح هلؿ ويٖمٜمٛمٝمؿ،  :مـفا

 «يرـبون هذا افبحر»: وُمٜمٝم٤م اإلظمب٤مر سمّمٗم٦م أطمقاهلؿ ذم ضمٝم٤مدهؿ، وهق ىمقًمف

 .أٟم٧م ُمـ إوًملم، ومٙم٤من يمذًمؽ: وُمٜمٝم٤م ىمقًمف ٕم طمرام

اإلظمب٤مر سم٘م٤مء أُمتف ُمـ سمٕمده، وأن يٙمقن هلؿ ؿمقيم٦م، وأن أم طمرام      :ومـفا *

 .شمب٘مك إمم ذًمؽ اًمقىم٧م، ويمؾ ذًمؽ ٓ يٕمٚمؿ إٓ سمقطمل أوطمل سمف إًمٞمف ذم ٟمقُمف

 .أن رؤي٤م إٟمبٞم٤مء، قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم، طمؼ :وؾقه* 

 ومْمؾ عمٕم٤موي٦م: وؾقه: اًمْمحؽ اعمبنم إذا سمنم سمام يرس، ىم٤مل اعمٝمٚم٥م :وؾقه* 

ذم اًمٜمقم، ٕٟمف أول ُمـ همزا ذم اًمبحر وضمٕمؾ ُمـ همزا  ^وأن اهلل ىمد سمنم سمف ٟمبٞمف 

 .حت٧م رايتف ُمـ إوًملم

طمدصمٜم٤م يزيد سمـ  (أيب صقبة)أن اعمقت ذم ؾمبٞمؾ اهلل ؿمٝم٤مدة، وىم٤مل اسمـ  :وؾقه* 

ىم٤مل : ه٤مرون طمدصمٜم٤م أٟمس سمـ قمقن قمـ اسمـ ؾمػميـ قمـ أيب اجلحٗم٤مء اًمسٚمٛمل، ىم٤مل
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ومٝمق ذم  -وُم٤مت–ُمـ ىمتؾ ذم ؾمبٞمؾ اهلل »: ^ل حمٛمد ىم٤م :رىض اهلل قمٜمفقمٛمر، 

 .شاجلٜم٦م

دًٓم٦م قمغم أن ُمـ ُم٤مت ذم ـمريؼ اجلٝم٤مد ُمـ همػم ُمب٤مذة وُمِم٤مهدة، : وومٞمف* 

ًمف ُمـ إضمر ُمثؾ ُم٤م ًمٚمٛمب٤مذ، ويم٤مٟم٧م اًمٜمس٤مء إذا همزون يس٘ملم اعم٤مء ويداويـ 

 .اًمٙمٚمٛمك ويّمٜمٕمـ هلؿ ـمٕم٤مُمٝمؿ وُم٤م يّمٚمحٝمؿ، ومٝمذه ُمب٤مذة

ذم ؾمبٞمؾ اهلل واًم٘متؾ ؾمقاء، أو ىمريب٤م ُمـ اًمسقاء ذم اًمٗمْمؾ، أن اعمقت  :وؾقه* 

أو ىمريب٤م ُمـ اًمسقاء، ٓظمتالف اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ، : وإٟمام ىمٚم٧م: ىم٤مًمف أسمق قمٛمر، ىم٤مل

: ومٛمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ضمٕمؾ اعمٞم٧م ذم ؾمبٞمؾ اهلل واعم٘متقل ؾمقاء، واطمت٩م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ـًا َوافهِذيَن َهاَجُروا ِِف َشبِقِل اَّلِل ُثمه ُؿتُِؾوا﴿ ًؿا َحَس ُزَؿـهُفُم اَّلُل ِرز   (8)﴾َأو  َماُتوا فََر 

ُت َؾَؼد  َوَؿَع ﴿: وسم٘مقًمف ُه اد َو  ـ  ِر ن ََي ُرج  ِمن َبق تِِه ُمَفاِجًرا إَِػ اَّلِل َوَرُشوفِِه ُثمه ُيد  َوَم

ُرُه َظَذ اَّلِل من خرج جماهًدا ِف »: ذم طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمتٞمؽ ^وسم٘مقًمف  (3)﴾َأج 

ر ظن دابته أو فدؽته حقة أو مات حتف أكػه ؾؼد وؿع أجره ظذ شبقل ا َّلل ؾخه

وروى  «من ؿتل ِف شبقل اَّلل ؾفو صفقد»: وذم ُمسٚمؿ قمـ أيب هريرة، يرومٕمف. «اَّلل

أسمق داود ُمـ طمدي٨م سم٘مٞم٦م قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ صم٤مسم٧م سمـ صمقسم٤من قمـ أسمٞمف قمـ ُمٙمحقل 

صه ؾرشه أو بعره أو من وؿ» ^قمـ اسمـ همٜمؿ قمـ أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري قمـ اًمٜمبل 

وأظمرضمف  «فدؽته هامة أو مات ظذ ؾراصه، ظذ أي حتف صاء اَّلل، ؾفو صفقد

                                                        

 [28: احل٩م] ( )

 [11 : اًمٜمس٤مء] (4)
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: وم٘م٤مل "يمت٤مب اعمٕمروم٦م"صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ، وذيمر احلٚمقاين ذم : احل٤ميمؿ وىم٤مل

طمدصمٜم٤م أسمق قمكم احلٜمٗمل طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر قمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ 

ُمـ طمبسف اًمسٚمٓم٤من، وهق فم٤ممل  ًمف   :ىض اهلل قمٜمفرقمٛمػم، ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، 

وُم٤مت رم حمبسف ذًمؽ ومٝمق ؿمٝمٞمد، ُمـ ضسمف ذًمؽ اًمسٚمٓم٤من فم٤معم٤ًم ومامت ُمـ ضسمف 

ذًمؽ ومٝمق ؿمٝمٞمد، ويمؾ ُمقت يٛمقت سمف اعمسٚمؿ ومٝمق ؿمٝمٞمد، همػم أن اًمِمٝم٤مدة 

ًمٕمٛمر يقم  ^وروى احل٤ميمؿ ُمـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ قمجرة، ىم٤مل اًمٜمبل . شمتٗم٤مضؾ

ا، وإن هذا مـفم»! قمٛمر ي٤م: سمدر، ورأى ىمتٞمالً  ـً  .«إن فؾشفداء شادة وأرشاًؾا ومؾو

رضمحقا ؿمٝمٞمد اًمبحر، اطمتجقا سمام رواه : واًمذيـ: واظمتٚمٗمقا ذم ؿمٝمٞمد اًمبحر* 

سمـ أيب قم٤مصؿ ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد قمـ احلسـ سمـ اًمّمب٤مح، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ قمب٤مد طمدصمٜم٤م 

ن قمـ قمبد اهلل حيٞمك سمـ قمبد اًمٕمزيز قمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ حيٞمك طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ صٗمقا

ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل: سمـ قمٛمرو سمـ اعمٖمػمة سمـ قمبد اهلل سمـ أسمك سمردة

اًمِمٝم٤مدة شمٙمٗمر يمؾ رء إٓ اًمديـ، واًمٖمزو ذم اًمبحر يٙمٗمر ذًمؽ »: ^رؾمقل اهلل 

 (8).شيمٚمف

                                                        

ب اًمدقم٤مء سم٤مجلٝم٤مد واًمِمٝم٤مدة ًمٚمرضم٤مل واًمٜمس٤مء، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم، سم٤م: قمٛمدة اًم٘م٤مري ( )

 [42 ،42 /2 ] 4188،4183/اًمرىمؿ
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َرِق  -78  (8)باب افده

ِٔ ،َِٜش٢َٝ َسٖذَثَٓا :ََُظٖذْد َسٖذَثَٓا - 4312 َٕ َع ُٔ َطِعُذ َسٖذَثٓٔٞ :ٍَٜقا ُطٞؿَٝا  ِب
َِ ٖٝٔ ِٔ ،ِإِبَشا ٘ٔ َعِبٔذ َع َّ ِٔ اي ِٔ ،َػٖذإد ِب ٍّ َع ًٔ ـ١َٝ َسٖذَثَٓا :َع ُٕ َسٖذَثَٓا :ٜقٔبٝ ِٔ ،ُطٞؿَٝا  َع

ِٔ َطِعٔذ َِ ِب ٖٝٔ ٍَ ِإِبَشا ٘ٔ َعِبُذ َسٖذَثٓٔٞ :ٜقا َّ ُٔ اي ٍَ َػٖذإد ِب ُِٔعُت :ٜقا ًٔٝ٘ا َط َٞ َع ُ٘ َسٔك َّ  اي
ُ٘ ِٓ ٍُ َع ُِٜت ََا :َٜٝكٛ ٖٞ َسٜأ ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ًٟا ُٜٜؿٚذٟ ََٚطَّ  ،َطِعٕذ َبِعَذ َسُد

ُ٘ ُِٔعُت ٍُ َط ِّ» :َٜٝكٛ َٚٞ ٜأٔبٞ ٔؾَذاٜى اِس  (2).«َٚٝأ

 اهللَُّ  َريِضَ  قَمكِم »: وإٟمام ضم٤مز ذًمؽ ٕهنام ُم٤مشم٤م يم٤مومريـ حت٧م ىمقل: ( ) ىمقل اعمحِمك

ٜمْفُ  غمَّ  اًمٜمَّبِلَّ  َرَأْي٧ُم  َُم٤م :َيُ٘مقُل  قَم ي َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللَُّ َص  ؾَمِٛمْٕمتُفُ  ،ؾَمْٕمدٍ  سَمْٕمدَ  َرضُماًل  ُيَٗمدِّ

                                                        

يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم، سم٤مب : اًمتك سملم أيديٜم٤م حت٧م "صحٞمح اًمبخ٤مرى"هذ اًمب٤مب رم ٟمسخ٦م  ( )

 [122 /  ]سم٤مب اًمدرق  - 81/اعمجـ وُمـ يتؽمس سمؽمس ص٤مطمبف، اًمرىمؿ

 [211/ : ]صحٞمح اًمبخ٤مرى (4)

ومداك، اًمٗمداء إذا يمرس أوًمف ويٛمد وي٘مٍم وإذا : ىمقًمف»:ٗمقرى، وًمٗمٔمفاعمحدث اًمسٝم٤مرٟم( )  

اًمتٗمدي٦م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دقم٤مء و دقم٤مؤه : ومتح ومٝمق ُم٘مّمقر ىم٤مل اخلٓم٤مسمك

قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ظمٚمٞمؼ، أن شمٙمقن ُمستج٤مسم٦م ومٝمق ُمـ اًمٙمٜم٤مي٦م، اًمتك ٓ يٙمقن أصؾ 

وىمد  "اًمٙمرُم٤مٟمك"ورم  "اخلػم اجل٤مرى"ف، يمذا رم اعمٕمٜمك ُمراد واعمراد سمف اًمرض٤مء، واًمدقم٤مء ًم

وؾمٕمد . يقهؿ هذا اًم٘مقل، أن ومٞمف إزراء سمحؼ اًمقاًمديـ وإٟمام ضم٤مز ذًمؽ، ٕهنام ُم٤مشم٤م يم٤مومريـ

 "اًمتٜم٘مٞمح"اٟمتٝمك ورم . ٦م ًمٙمؾ يم٤مومر همػم حمذورتُمسٚمؿ يٜمٍم اًمديـ، وي٘م٤مشمؾ اًمٙمٗم٤مر، ومتٗمدي

ف قمـ وضٕمٝم٤م، وص٤مرت قمالُم٦م احلؼ إن يمٚمٛم٦م اًمتٗمدي٦م ٟم٘مٚم٧م سم٤مًمٕمر: ىم٤مل اسمـ اًمزُمٚمٙم٤مٟمك

رىمؿ : ، صحٞمح اًمبخ٤مرىش.4 اٟمتٝمك. إرم ُمرضٞم٤م قمٜمؽ: قمغم اًمرض٤مء، ومٙم٠مٟمف ىم٤مل

 [211/ ]2/احل٤مؿمٞم٦م
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ل َأيِب  ومَِداكَ  اْرمِ » :َيُ٘مقُل  وىمد يقهؿ هذا اًم٘مقل أن ومٞمف إزراء : ىم٤مل اًمٙمرُم٤مين. شَوُأُمِّ

 . اًمخ.....سمحؼ اًمقاًمديـ وإٟمام ضم٤مز ذًمؽ

يمٚمٝمؿ ُمقطمدون وىمد أًّمػ ذم  ^ف هذا ظمالف اًمتح٘مٞمؼ واحلؼ أن آسم٤مئ: ىمٚم٧م

قمدة رؾم٤مئؾ وجلدٟم٤م  -قمٚمٞمف اًمرمح٦م  -هذا اعمٓمٚم٥م اإلُم٤مم ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل 

صؿول اإلشالم ألصول »اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رض٤م ىمدس رسه رؾم٤مًم٦م ؾمامه٤م 

هبذا اًمقصػ ىم٤مل اًم٘م٤ميض  ^، ومل يرشمض اًمسٚمػ أن يذيمر أسمقاه «افرشول افؽرام

اٟمٔمر ًمٜم٤م يم٤مشمب٤ًم يٙمقن أسمقه : سمـ قمبد اًمٕمزيز ًمرضمؾىم٤مل قمٛمر » ":اًمِمٗم٤مء"قمٞم٤مض ذم 

ا، وم٘م٤مل ضمٕمٚم٧م هذا ُمثاًل ومٕمزًمف، : قمرسمٞم٤ًم، وم٘م٤مل يم٤مشم٥م ًمف ىمد يم٤من أسمق اًمٜمبل يم٤مومًر

: وهذا يقاومؼ ُم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم ذم اًمٗم٘مف إيمؼم: ىم٤مل اًم٘م٤مري. ٓ شمٙمت٥م زم أسمًدا: وىم٤مل

قز أن يذيمر وًمٙمـ ٓ جي -إمم أن ىم٤مل-ُم٤مشم٤م قمغم اًمٙمٗمر  ^أن واًمدي رؾمقل اهلل 

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمٞمخ أمحد رض٤م . "اعمٕمت٘مد"أهب ُمٚمت٘مًٓم٤م ُمـ  (8) .ُمثؾ هذا ذم ُم٘م٤مم اًمٕمرة

رىض اهلل مل يثب٧م هذا قمـ ؾمٞمدٟم٤م اإلُم٤مم إقمٔمؿ : ُم٤م ٟمّمف "اعمستٜمد"ذم شمٕمٚمٞم٘مف 

 .اًمخ.... قمٜمف

                                                        

اًم٘مسؿ اًمراسمع ذم شمٍمف وضمقه إطمٙم٤مم ومٞمٛمـ : ذح اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك ( )

 قمٚمٞمف شمٜم٘مّمف أو ؾمبف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم، اًمب٤مب إول ذم سمٞم٤من ُم٤م هق ذم طم٘مف صغم اهلل

وؾمٚمؿ ؾم٥م أو ٟم٘مص ُمـ شمٕمريض أو ٟمص، ومّمؾ اًمقضمف اخل٤مُمس أن ٓ ي٘مّمد ٟم٘مّم٤م وٓ 

 ، ورم اعمٕمت٘مد واعمٜمت٘مد، شمٙمٛمٞمؾ اًمب٤مب، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين،[223/ 4]يذيمر قمٞمب٤م، 

، ورم اعمٕمتٛمد اعمستٜمد، شمٙمٛمٞمؾ اًمب٤مب، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين، رىمؿ [412،412]

 [412]2/احل٤مؿمٞم٦م
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وي٘مره وٓ  "اًمٙمرُم٤مين"واًمٕمج٥م ُمـ اعمحٌم يمٞمػ يٜم٘مؾ ُمثؾ هذا اًمٙمالم قمـ 

ُم٤م يٕم٘مبف؟ ُمع أٟمف يمثػم اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٕمٞمٜمل وه٤م أٟم٤م ذا أٟم٘مؾ  "اًمٕمٞمٜمل اإلُم٤مم"ي٠ميت قمـ 

اًم٘مقل سم٠مهنام ُم٤مشم٤م : ىمٚم٧م»: يمالُمف ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ُم٤م ٟمّمف

، بل افوجه يف وهلكذا هذا ^ن ؽر جقد، دا ؿقل إن اهلل أحقامها ألجؾه يم٤مومري

ركاه، وفألبوة حرمة ـقف ـاكت، افؼول بافتػدية ألجل إطفار افز وادحبة، ـام ذـ

 .(1)«من آذى مسؾاًم يف أبويه افؽاؾرين ظوؿب وأدب حلرمتفام ظؾقه: وظن مافك

هلذا وؿد رجع اإلمام مال ظع افؼاري ظن ؿوفه يف األبوين افؽريؿغ إػ ما ذهب  

وأما ما ذـر وأخز »: ما كصه "افشػا"اجلؿفور إفقه ؾفو ذا ؿائاًل يف رشحه ظذ 

أبويه ؾاألصح أكه وؿع ظذ ما ظؾقه اجلؿفور  -ظؾقه افصالة وافسالم  -إحقائه 

حاصقة "ثم راجعـا  أهـ(2).«افثؼات ـام ؿال افسقوضي يف رشائؾه افثالث ادمفػات

يف ادحل ادذـور افذي أحال ظؾقه جدي اإلمام افشقخ أمحد  "افسقد افطحطاوي

رته برمتفا دا ؾقفا من رضا ؿدس رسه وجاء ببعض ظبارته، رأيـا أن كؾحق ظبا

حتت »: افـػع ومزيد افتلـقد وؾقفا حؽاية ظجقبة ؿال افسقد افطحطاوي ما كصه

االشتدالل به فقس بجقد الؿتضائه ـػر افوافدين، وؾقه ( وفدت من كؽاح: )ؿوفه

إشاءة أدب وافذي يـبغي اظتؼاده حػظفام من افؽػر وأن اهلل تعاػ أحقامها وآمـا 

ديث فقـاال ؾضقؾة افصحبة، ويدل ظذ ذفك ما ورد يف حق أيب به ـام ورد به احل

                                                        

ػم، سم٤مب اًمدقم٤مء سم٤مب اعمجـ وُمـ يتؽمس سمؽمس ص٤مطمبف، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمس: قمٛمدة اًم٘م٤مري ( )

 [ 2/42 ]4312/اًمرىمؿ

 .  ختري٩م ٟمٛمؼم"ذح اًمِمٗم٤م (4)
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اُغُه ِمْن » ^ضافب من ؿوفه  ْغِذ ِدمر اٍر ير ْترِعُل بِـرْعؾرنْيِ ِمْن كر ـ اًبا ير ذر َـّاِر عر كرى أرْهِل ال إِنَّ أرْد

قْهِ  ةِ كرْعؾر ارر رر وفو  -ظؾقه افصالة وافسالم  -، ؾنكه حمؿول ظؾقه وذفك إـرام فه (1)«حر

وافداه ظذ افصػة ادذـور فؽاكا أوػ هبذه ادزية من أيب ضافب، ألن إـرامه ـان 

رُّ فعقـه من ظؿه ـام ال خيػى ُّ فه وأؿر ظذ أن أهل افػسة . تعاػ فه يف وافديه أرسر

كاجون وفو ؽروا وبدفوا ظذ ما ظؾقه من األصاظرة وبعض ادحؼؼغ من 

بنِير : ادختار فؼوفه تعاػ أكه "افتحرير"اداتريدية وكؼل افؽامل يف  ـَّا ُمعرذِّ ُ ا ك مر ﴿ور

ُسوًٓ﴾ تَّى كربْعرثر رر ماتا ظذ  ^أن وافديه »من  "افػؼه األـز"اآلية، وما يف  (2)حر

ؾؿدشوس ظذ اإلمام، ويدل ظؾقه أن افـسخ ادعتؿدة مـه فقس ؾقفا يشء « افؽػر

ذفك أليب حـقػة حمؿد وادوجود ؾقفا : "ؾتاواه"من ذفك، ؿال ابن حجر ادؽي يف 

بن يوشف افبخاري ال أليب حـقػة افـعامن بن ثابت افؽويف وظذ تسؾقم أن اإلمام 

ؾؿعـاه أهنام ماتا يف زمن افؽػر وهذا ال يؼتيض اتصاؾفام به ـقف؟ واهلل : ؿال ذفك

﴾: تعاػ يؼول يف ـالمه افعزيز اِجِدينر ؾُّبركر يِف السَّ ترؼر  وادراد بافساجدين ما (3)﴿ور

يعم افساجدات أي اكتؼافك من أصالب افطاهرين إػ أرحام افطاهرات 

وباجلؿؾة ال يـبغي ذـر هذه ادسلفة إال مع مزيد األدب وفقست من ادسائل افتي 

يرض جفؾفا أو يسلل ظـفا يف افؼز أو يف ادوؿف ؾحػظ افؾسان ظن افتؽؾم ؾقفا 

                                                        

 2 2/ أظمرضمف اعمسٚمؿ رم صحٞمحف، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب أهقن أهؾ اًمٜم٤مر قمذاسم٤م، اًمرىمؿ( )  

[  /  2] 

 [2 : اإلرساء] (4)

 [3 4: اًمِمٕمراء] ( )
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 ^ًرا فقؾته يف أبويه إال بخر أوػ وأشؾم وحؽي أن بعض افػضالء مؽث متػؽ

واختالف افعؾامء يف حديث إحقائفام وإيامهنام به، ؾؿن مضعف ومن مصحح 

وهل يؿؽن اجلؿع بغ األؿاويل أم ال؟ ؾاشتفوته افػؽرة حتى مال ظذ افرساج 

ؾؾام ـاكت صبقحة تؾك افؾقؾة أتاه رجل من اجلـد يسلفه أن يضقػه . ؾلحرؿه

ريق ظذ رجل خرضي ؿد جؾس بباب خزاكة ؾتوجه إػ بقته، ؾؿر يف أثـاء افط

ؾؼام هذا افرجل حتى أخذ بعـان . حتت حاكوت هبا موازيـه وباؿي آالت افبقع

 :دابة افشقخ وؿال فه صعًرا

 آُمٜمببب٧م أن أسمببب٤م اًمٜمببببل وأُمبببف
 

 أطمٞم٤ممهبب٤م احلببل اًم٘مببدير اًمببب٤مري 
 

 طمتببك ًم٘مببد ؿمببٝمدا ًمببف سمرؾمبب٤مًم٦م
 

 صبببدق ومتٚمبببؽ يمراُمببب٦م اعمختببب٤مر 
 

 ٕمٗمفوسمف احلدي٨م وُمـ ي٘مبقل سمْمب
 

 ومٝمق اًمْمٕمٞمػ قمـ احل٘مٞم٘مب٦م قمب٤مري 
 

صمؿ ىم٤مل ظمذه٤م إًمٞمؽ أهي٤م اًمِمٞمخ وٓ شمسٝمر وٓ شمتٕم٥م ٟمٗمسؽ ُمتٗمٙمًرا طمتك 

حيرىمؽ اًمرساج، وًمٙمـ اُمض إمم اعمحؾ اًمذي أٟم٧م ىم٤مصده ًمت٠ميمؾ ُمٜمف ًم٘مٛم٦م طمراًُم٤م 

ومبٝم٧م اًمِمٞمخ ًمذًمؽ، صمؿ ـمٚم٥م اًمرضمؾ ومٚمؿ جيده وم٤مؾمتخؼم قمٜمف ضمػماٟمف ُمـ أهؾ 

د وأظمؼموا سم٠مٟمف ٓ قمٝمد هلؿ سمرضمؾ جيٚمس هبذا اعمحؾ اًمسقق ومٚمؿ يٕمرومف ُمٜمٝمؿ أطم

صمؿ إن اًمِمٞمخ رضمع إمم ُمٜمزًمف، ومل يٛمض ًمدار اجلٜمدي عم٤م ؾمٛمٕمف ُمـ ُم٘م٤مًم٦م . أصاًل 

 . (8)شهذا إؾمت٤مذ

                                                        

 ُمٜمف[ 8-4/81]: طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اًمدر اعمخت٤مر ( )
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 :ومن هذا افؼبقل 

 (آزر)و ًمٞمس ( شم٤مرح)حت٘مٞمؼ أن أسم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم (  

ف أومْمبؾ اًمّمبالة ؿمٛمقل اإلؾمالم ٕصقل اًمرؾمبقل اًمٙمبرام قمٚمٞمبف وقمبغم آًمب( 4

 واًمسالم

ا يدوم سم٤مـمٜم٤ًم وفم٤مهًرا، واًمّمالة واًمسالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد  احلٛمد هلل محًد

اعمّمٓمٗمك اًمٙمريؿ ٟمقره اًمزاهر، اعمخٚمقق ـمٞمب٤ًم وـم٤مهًرا، اعمٜمزه ُمـ يمؾ رضمس، 

اعمقدع ذم يمؾ ُمستقدع ـم٤مهر، اعمٜمت٘مؾ ُمـ ـمٞم٥م إمم ـمٞم٥م؛ ومٝمق اعمّمٗمك واعمزيمك 

ة وصحبف اًمٙمرام، وُمـ ُم٣م قمغم هنجٝمؿ حمتسب٤ًم أوًٓ وآظمًرا، وقمغم آًمف اًمّمٗمق

 .آُملم ،ص٤مسمًرا

 : أما بعد

ًمإلُم٤مم اجلقاًمٞم٘مل؛ إذ قمثرت ذم ش اعمٕمرب»رسح ٟمٔمري، ذم يمت٤مب أوم٢مين يمٜم٧م 

٤مسملم : )، ومقضمدشمف يٍمح ومٞمف ُم٤م ٟمّمفشآزر»دمقازم قمغم ُم٤مدة  وًمٞمس سملم اًمٜمسَّ

 .شآزر»ن اؾمٛمف ، واًمذي ذم اًم٘مرآن يدل قمغم أششم٤مرح»اظمتالف أن اؾمؿ أسمٞمف يم٤من 

 .وإذ ىم٤مل إسمراهٞمؿ ٕسمٞمف اخل٤مـمئ: قمٜمدهؿ ذم ذم ًمٖمتٝمؿ؛ يم٠مٟمف ىم٤مل شآزر»: وىمٞمؾ

ـَاًما﴿: وروي قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم تهِخُذ َأص  َ مل يٙمـ سم٠مسمٞمف، : ىم٤مل  (8)﴾آَزَر َأت

 . وًمٙمـ آزر اؾمؿ صٜمؿ

وإذ ىم٤مل إسمراهٞمؿ ٕسمٞمف أشمتخذ : وإذا يم٤من اؾمؿ صٜمؿ ومٛمقضٕمف ٟمّم٥م؛ يم٠مٟمف ىم٤مل

                                                        

 [12: إٟمٕم٤مم] ( )
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 .ر إهل٤م، أشمتخذ أصٜم٤مًُم٤م آهل٦مآز

وم٤مهمتٜمٛم٧م هذا اًمٜمص ُمـ إُم٤مم ذم اًمٚمٖم٦م، صمؿ إين رأي٧م هب٤مُمش اًمٙمت٤مب شمٕمٚمٞمً٘م٤م 

ًمألؾمت٤مذ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، وم٠مًمٗمٞمتف يرد ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اإلُم٤مم اجلقاًمٞم٘مل، وُمـ طمذا 

 .ويٖم٤مزم ومٞمف سمام ٓ يٚمٞمؼ، وٓ يب٤مزم سم٤مجلٛمٝمقر ،شآزر»طمذوه، ويْمٕمػ اعمٜمّمقص ذم 

رد ُم٘م٤مًمف، وووم٘مٜمل اهلل شمٕم٤ممم عم٤م قمزُم٧م، وم٤محلٛمد هلل محًدا يقاذم ومٕمزُم٧م قمغم 

 .ٟمٕمٛمف ويٙم٤مومئ ُمزيده

صمؿ إين سمدا زم أن أقمرب رؾم٤مًم٦م ًمإلُم٤مم اهلامم، ىمدوة إٟم٤مم، ضمدي ُمقٟٓم٤م 

 : اًم٘مرن اًمراسمع قمنم ؾمامه٤م رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، جمدداًمِمٞمخ أمحد رض٤م ظم٤من 

 «صؿول اإلشالم ألصول افرشول افؽرام»

ذا اذع ذم اعم٘مّمقد، ومٝم٠مٟم: ظمػم يمت٤مب أًمػ ذم هذا اًمب٤مب قمغم وضم٤مزهت٤م إذ هل

 .ُمستٕمٞمٜم٤ًم سم٤معمٚمؽ اعمٕمبقد

 :ؾم١مال ذم هذا اًمِم٠من، صقرشمف رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمفورد قمٚمٞمف 

 ،– ^ –ُم٤مذا ي٘مقل قمٚمامء اًمديـ ذم هذه اعمس٠مًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مصقل اًمٜمبل حمٛمد 

آدم قمٚمٞمف إمم  ^د اعمّمٓمٗمك آسم٤مء ؾمٞمد اًمٙم٤مئٜم٤مت، ومخر اعمقضمقدات، اًمٜمبل حمٛم

 .سمٞمٜمقا شم١مضمروا: أيم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم أم ٓ؟اًمسالم،  

 :وم٠مضم٤مب طم٤مُمًدا وُمّمٚمٞم٤ًم وُمسٚماًم يمام يكم
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 رشافة

امِ  ُشوِل افؽَِر ِم أِلُُصوِل افره اَل ُل اإِلش   ُصُؿو 

اَلمظَ   َوافسه
اَلةِ َضل افصه  َؾق ِه َوَظذ آفِِه َأؾ 

قُف   ترْصـِ

ادسؾِؿنْي اإِلمامر  قُخ اإلسالمر ور  شر

 أحْوَذرضَا خَاى احلَنَفٍِّ الْقَادِرٌِ
 (هـ2323-2451)

 
 

ِؼْقق ْ حتر ْعِرْيب ور  تر

ِة العرالَّمة ادػتِيْ  ْيعر ِ  الشقُخ اإِلمام تاُج الَشر

 ٌّرِزهٌَ األَرِادِقَا الْر رضَذ أختَحوَّهُ
يرار اهِلـِدّية  ُمػتِي الدِّ

 
 راجعفااعتـى هبا و 

 القادري األزهري  رفُق اهللحموذ 
 خريج من ؿسم اْلديث افؼيف

 بجامعة األزهر افؼيف
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اًمٚمٝمؿ ًمؽ احلٛمد اًمدائؿ اًمب٤مـمـ اًمٔم٤مهر، ٟمّمغمِّ وٟمسٚمِّؿ قمغم اعمّمٓمٗمك اًمٙمريؿ، 

ٟمقرك اًمٓمٞم٥م اًمٓم٤مهر اًمزاهر، اًمذي ٟمزهتف ُمـ يمؾ رضمس، وأودقمتف ذم يمؾ 

، وٟم٘مٚمتف ُمـ ـمٞم٥م إمم ـمٞم٥م، ومٚمف اًمٓمٞم٥م إّول وأظمر، وقمغم آًمف ُمستقدع ـم٤مهر

 .وصحبف إـم٤مئ٥م إـم٤مهر، آُملم

 رشوع ِف اجلواب

 :افدفقل األول

كٍ ﴿: ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ ـٌ ظَمػْمٌ ُمِّـ ُمُّنْمِ ١ْمُِم وي٘مقل رؾمقل اهلل   ( )﴾،َوًَمَٕمبٌْد ُمُّ

ـْ  سُمِٕمث٧ُْم »:^ ـْ  يُمٜم٧ُْم  طَمتَّك ْرًٟم٤موَم٘مَ  ىَمْرًٟم٤م آَدمَ  سَمٜمِل ىُمُرونِ  ظَمػْمِ  ُِم  يُمٜم٧ُْم  اًمَِّذي اًْمَ٘مْرنِ  ُِم

رىض اهلل شمٕم٤ممم قمـ أيب هريرة  "صحٞمحف"احلدي٨م، رواه اًمبخ٤مري ذم . شومِٞمفِ 

 .( )قمٜمف

يمرم اهلل شمٕم٤ممم  -وذم طمدي٨م صحٞمح قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ُمقمم اعمسٚمٛملم قمكم 

 مل يزل ظذ وجه افدهر ِف األرض شبعة مسؾؿون ؾصاظًدا، ؾؾوال»:-وضمٝمف

أظمرضمف قمبد اًمرزاق واسمـ اعمٜمذر سمسٜمد  «هؾؽت األرض ومن ظؾقفا.. ذفك

                                                        

 [ 44: اًمب٘مرة] ( )

أظمرضمف اًمبخ٤مري رم صحٞمحف، يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب صٗم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ،   (4)

 [12  /  ]، 221 / اًمرىمؿ
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 .( )صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم

وذم طمدي٨م صحٞمح ًمٕم٤ممل اًم٘مرآن وطمؼم إُم٦م ؾمٞمدٟم٤م قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ريض 

ُم٤م ظمٚم٧م إرض ُمـ سمٕمد ٟمقح قمـ ؾمبٕم٦م يدومع اهلل هبؿ قمـ أهؾ »:اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام

 .( )شإرض

 ـه ِف االشتداللأخذه رىض اَّلل تعاػ ظ

 فدظواه بَم ؿدم من افؽتاب وافسـة 

أٟمف مل يزل قمغم وضمف إرض ذم يمؾ ىمرن وـمب٘م٦م : إذ ىمد صمب٧م سم٠مطم٤مدي٨م صح٤مح

قمغم إىمؾ ؾمبٕم٦م ُمسٚمٛمقن قمب٤مد ص٤محلقن ٓ حم٤مًم٦م،  وصمب٧م سمٜمٗمس احلدي٨م 

أن أوًمئؽ اًمذيـ فمٝمر ُمٜمٝمؿ اًمٜمبل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف : اًمّمحٞمح قمٜمد اًمبخ٤مري

                                                        

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمسٞمقـمل ذم [32/ 2]، 3133/ اًمرىمؿ شاعمّمٜمػ»أظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم   ( )

هذا إؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم وُمثٚمف : )ادهسمٕمد إير( 4 4/4) شُمس٤مًمؽ احلٜمٗم٤م»

قمـ اًمؼمي،  ششمٗمسػمه»ٓ ي٘م٤مل ُمـ ىمبؾ اًمرأي، ومٚمف طمٙمؿ اًمرومع، وىمد أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم 

 (.قمـ قمبد اًمرزاق سمف

أظمرج (: )4 4/4) شُمس٤مًمؽ احلٜمٗم٤م»ذم  شاحل٤موي ًمٚمٗمت٤موى»ىم٤مل اإلُم٤مم اًمسٞمقـمل ذم   (4)

سمسٜمد صحٞمح قمغم  شيمراُم٤مت إوًمٞم٤مء»ل ذم واخلال ،شاًمزهد»اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم 

ُم٤م ظمٚم٧م إرض ُمـ سمٕمد ٟمقح ُمـ ؾمبٕم٦م »: ذط اًمِمٞمخلم قمـ قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ىم٤مل

 شاحلٚمٞم٦م»، وأظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم (هذا أيًْم٤م ًمف طمٙمؿ اًمرومعش يدومع اهلل هبؿ قمـ أهؾ إرض

ومع هبؿ مل يزل ذم إرض سمٕمد ٟمقح قمٚمٞمف اًمسالم أرسمٕم٦م قمنم يد: )قمـ يمٕم٥م ىم٤مل( 2/41)

 (.اًمٕمذاب
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 .ذم يمؾ ىمرٍن وذم يمؾ زُم٤من ُمـ ظمػم اًم٘مرون وؾمٚمؿ يم٤مٟمقا

. سم٠من اًمٙم٤مومر ُمٝمام يم٤من ُمـ ذف اًمٜمس٥م وقمٚمق احلس٥م: وأي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ٟم٤مـم٘م٦م

  ^ٓ جيقز أن يٙمقن ظمػًما ُمـ قمبد ُم١مُمـ، ومقضم٥م أن يٙمقن آسم٤مء اًمٜمبل اعمّمٓمٗمك  

ًمٙم٤من إُمر قمغم ظمالف .. وأُمٝم٤مشمف ذم يمؾ ىمرن وـمب٘م٦م ُمـ أوًمئؽ اًمّم٤محللم، وإٓ

وقمغم ظمالف ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف  ،شصحٞمح اًمبخ٤مري»اعمخرج ذم   ^ٓمٗمك ىمقل اعمّم

 .وشمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ

 رشوع ِف افتػصقل،وإيضاح اْلديث، 

 «خر افؼرون»: ورشحه دعـى

أن اًمٙم٤مومر ٓ يست٠مهؾ ذقًم٤م أن يٓمٚمؼ قمٚمٞمف : واعمٕمٜمك :أؿول: ؿال رىض اَّلل ظـه

وإن مل شمرد اخلػمي٦م إٓ  -قنٓؾمٞمَّام وهٜم٤مك ُمسٚمٛمقن ص٤محل-أٟمف ُمـ ظمٞم٤مر اًم٘مرون 

 .هذا اًمدًمٞمؾ. سمحس٥م اًمٜمس٥م، وم٤مومٝمؿ

أوم٤مده اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ، ضمالل اعمٚم٦م واًمديـ، اًمسٞمقـمل ىمدس رسه، وم٤مهلل جيزيف 

 .اجلزاء اجلٛمٞمؾ

 :افدفقل افثاين

يُمقَن َٟمَجٌس﴾: ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ  .( )﴿إِٟمَّاَم اعمنُْْمِ

مل يزل اهلل يٜم٘مٚمٜمل »: ي٘مقل  مصذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾ أن اًمٜمبل : وذم احلدي٨م

                                                        

 [48: اًمتقسم٦م] ( )
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ُمٝمذسًم٤م، ٓ شمٜمِمٕم٥م ؿمٕمبت٤من إٓ  ًمٓمٞمب٦م إمم إرطم٤مم اًمٓم٤مهرة ُمّمٗمًّكُمـ إصالب ا

 .(8)شيمٜم٧م ذم ظمػممه٤م

مل أزل أٟم٘مؾ ُمـ أصالب اًمٓم٤مهريـ إمم أرطم٤مم »: ^وذم رواي٦م ي٘مقل  

رىض اهلل شمٕم٤ممم قمـ اسمـ قمب٤مس  "دٓئؾ اًمٜمبقة"روامه٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم . شاًمٓم٤مهرات

 .( )امقمٜمٝم

مل يزل اهلل يٜم٘مٚمٜمل ُمـ إصالب اًمٙمريٛم٦م »: ^ي٘مقل : وذم طمدي٨م آظمر

رواه اسمـ أيب قمٛمر واًمٕمدين . ( )شوإرطم٤مم اًمٓم٤مهرة طمتك أظمرضمٜمل ُمـ سملم أسمقّي 

 .رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف "ُمسٜمده "ذم

وأُمٝم٤مشمف  –قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم  –ه اًمٙمرام اًمٓم٤مهرون ومقضم٥م أن يٙمقن آسم٤مؤ

ٞمًٕم٤م أهؾ إيامن وشمقطمٞمد، ٕٟمف ًمٞمس ًمٙم٤مومر وٓ ًمٙم٤مومرة ٟمّمٞم٥م اًمٙمرائؿ اًمٓم٤مهرات مج

 .ُمـ اًمٙمرم واًمٓمٝم٤مرة سمٜمص اًم٘مرآن

ومخر اعمتٙمٚمٛملم اإلُم٤مم إضمؾ، قمالُم٦م اًمقرى ومخر اًمديـ : أوم٤مد هذا اًمدًمٞمؾ

وأيده وصقسمف اإلُم٤مم ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل ريض  ( )اًمرازي رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف

                                                        

 [33 / 4]  "أسمك ٟمٕمٞمؿ"احل٤موى ًمٚمٗمت٤موى، سمحقاًم٦م  ( )

 (.2 ) "دٓئؾ اًمٜمبقة"أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم   (4)

، سمحقاًم٦م قمـ أسمك ٟمٕمٞمؿ اسمـ قمب٤مس، اعم٘مّمد إول،  "اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م"ذح اًمزرىم٤مٟمك قمغم  ( )

[  / 12] 

، ًمٙمـ ٟم٤مىماًل ًمف قمـ سمٕمْمٝمؿ، وىمد ظم٤مًمٗمٝمؿ (3 /1)يؾ ذيمره اإلُم٤مم اًمرازي ذم أرسار اًمتٜمز  (2)

( 21-8 /1)ومٚمٞمتٜمبف، واٟمٔمر يمالم اًمرازي سمتامُمف ذم شمٗمسػمه ! ومٞمام ذهبقا إًمٞمف
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، واًمٕمالُم٦م رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ٘مؼ اًمسٜمقد، واًمٕمالُم٦م اعمح( )اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

 ( ) رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمفواإلُم٤مم اسمـ طمجر اعمٙمل   ،"اًمِمٗم٤م"اًمتٚمٛمس٤مين ؿم٤مرح 

وهمػمهؿ  "اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م"ؿم٤مرح  رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمفواًمٕمالُم٦م حمٛمد اًمزرىم٤مين 

 .ُمـ إيم٤مسمر

 :افدفقل افثافث

َـ  ُ٘مقمُ اًمَِّذي َيَراَك طِملَم شمَ ﴿: ىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ٤مضِمِدي   ( )﴾َوشَمَ٘مٚمُّبََؽ ذِم اًمسَّ

مل  – صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾم –ُمٕمٜمك أي٦م أن ٟمقره : ي٘مقل اإلُم٤مم اًمرازي

صذ اهلل تعاػ ظؾقه  –ف إمم ؾم٤مضمد ومدًم٧م أي٦م أن مجٞمع آسم٤مئيزل يٜم٘مؾ ُمـ ؾم٤مضمد 

 .( )يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم – وشؾم

وهمػممه٤م ُمـ  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -واًمٕمالُم٦م اًمزرىم٤مين  ( )وأىمره اإلُم٤مم اسمـ طمجر

اًمٙمؼماء وقمٜمد أيب ٟمٕمٞمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ُم٤م ي١ميد هذا 

وىمد سطمقا أن اًم٘مرآن حمت٩م سمف قمغم مجٞمع وضمقهف وٓ يٜمٗمل شم٠مويؾ  ( )اعمٕمٜمك

                                                                                                                                  

 .، وىمد شمبع اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم اًمسٞمقـمل ذم هذا اًمسٝمق، واهلل أقمٚمؿ( 1 /42)و

 (.1 4/4)احل٤موي ًمٚمٗمت٤موي ذم ُمس٤مًمؽ احلٜمٗم٤م   ( )

 (.11 ص)ذم ذح اهلٛمزي٦م  اعمٜمح اعمٚمٙمٞم٦م  (4)

 [3 4: اًمِمٕمراء] ( )

 .وىمد ذيمرٟم٤م أٟمف يمالم ٟم٘مٚمف قمـ آظمريـ( 8 /1)أرسار اًمتٜمزيؾ   (2)

 (. 1 ص)اعمٜمح اعمٚمٙمٞم٦م ذم ذح اهلٛمزي٦م   (2)

﴾ : قمـ اسمـ قمب٤مس( 1 )وهق ُم٤م أظمرضمف ذم دٓئؾ اًمٜمبقة   (2) ـَ ٤مضِمِدي بََؽ ذِم اًمسَّ َ٘مٚمُّ شمَ ﴿َو
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، ويِمٝمد ًمف قمٛمؾ اًمٕمٚمامء ذم آطمتج٤مج سم٤مٔي٤مت قمغم أطمد اًمت٠مويالت ( ) [شم٠موياًل ]

 .ىمدياًم وطمديث٤ًم

 :افدفقل افرابع

ىَض ﴿: ىم٤مل اعمقمم شمٕم٤ممم َس  طِقَك َربَُّك َؾ َف ُيع    ^اهلل أيمؼم؛ ُم٤م زال   (3)﴾َوفََسو 

ه  رسمُّف ذم أُمتف، وم٘م٤مل ًمف ذم  ^ذم احلرضة اإلهلٞم٦م، ُمـ قمٔمٛم٦م وضم٤مٍه وحمبقسمٞم٦م، ىمد سمنمَّ

 .( )"صحٞمحف"رواه ُمسٚمؿ ذم  «شـرضقك ِف أمتك وال كسوءك ِبم»: أُمتف

وجدته ِف »: ذم أيب ـم٤مًم٥م  ^اًمٕمٓم٤مء واإلرض٤مء إمم أن ىم٤مل  وًمٙمـ سمٚمغ هذا

رواه اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ قمـ اًمٕمب٤مس  «ؽؿرات من افـار، ؾلخرجته إػ ضحضاح

                                                                                                                                  

 (.يت٘مٚم٥م ذم أصالب إٟمبٞم٤مء طمتك وًمدشمف أُمف طٜمبل ُم٤م زال اًم[ )3 4: اًمِمٕمراء]

 .ًمٕمٚمؽ هٜم٤مك رم اًمٜمسخ٦م اًمتك قمٜمدٟم٤م، وطمؼ اًمٕمب٤مرة ُم٤م ُأصمب٧م، واهلل أقمٚمؿ  ( )

 [2: اًمْمحك] (4)

 طأن اًمٜمبل : قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: واحلدي٨م سمتامُمف( 414)أظمرضمف ُمسٚمؿ   ( )

ُ : شمال ىمقل اهلل قمز وضمؾ ذم إسمراهٞمؿ هنَّ
ٟمَُّف ﴿َربِّ إِ بَِٕمٜمِل وَم٢مِ ـ شمَ ـَ اًمٜم٤َّمِس وَمَٛم ػًما ُمِّ

ـَ يَمثِ َـّ َأْضَٚمْٚم

ٜمِّل﴾   ُْؿ قِمب٤َمُدَك َوإِن : وىم٤مل قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم. أي٦م[ 2 : إسمراهٞمؿ]ُِم هْبُْؿ وَم٢مِهنَّ َٕمذِّ ن شمُ ﴿إِ

ٟمََّؽ َأٟم٧َم اًْمَٕمِزيُز احْلَِٙمٞمُؿ﴾  ْٖمِٗمْر هَلُْؿ وَم٢مِ أُمتل  ؛ٝمؿاًمٚم»: ومرومع يديف وىم٤مل[ 8  : اعم٤مئدة]شمَ

ومسٚمف ُم٤م  –ورسمؽ أقمٚمؿ  – اذه٥م إمم حمٛمدٍ ! ي٤م ضمؼميؾ: وم٘م٤مل اهلل قمز وضمؾ وسمٙمك،ش أُمتل

سمام ىم٤مل،   طومس٠مًمف، وم٠مظمؼمه رؾمقل اهلل  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يبٙمٞمؽ؟ وم٠مشم٤مه ضمؼميؾ 

إٟم٤م ؾمٜمرضٞمؽ ذم أُمتؽ وٓ : وم٘مؾ اذه٥م إمم حمٛمدٍ  ؛ي٤م ضمؼميؾ: وهق أقمٚمؿ، وم٘م٤مل اهلل

 .ُٕمتف وؿمٗم٘متف قمٚمٞمٝم٤م ط دي٨م ضم٤مٟم٥م ُمـ حمب٦م ؾمٞمدٟم٤م حمٛمدٍ ومٗمل هذا احل. كءٟمسق
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 .( )-ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام  -سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م 

وفوال أكا فؽان ِف افدرك األشػل من »: ^ىم٤مل  : وذم طمدي٨م آظمر صحٞمح

 .( )-شمٕم٤ممم قمٜمٝمامريض اهلل -روي٤مه أيْم٤مً قمٜمف  «افـار

روي٤مه  «أهون أهل افـار ظذاًبا أبو ضافب»: ^ىم٤مل : وذم طمدي٨م آظمر صحٞمح

 .( ) -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف -أيًْم٤م قمـ اسمـ قمب٤مس 

أيَّ ٟمسب٦م ٕيب  ^أن اًم٘مرب اًمذي ًمألسمقيـ اًمٙمريٛملم ُمٜمف  : وفم٤مهر ضمًدا

زُمـ  صمؿ أن قمذرمه٤م واضح؛ إذ مل يبٚمٖمٝمام اًمدقمقة، ومل يدريم٤م! ـم٤مًم٥م ُمـ ذًمؽ؟

ًمٙم٤من ُمـ اًمقاضم٥م أن يٙمقٟم٤م  –واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  –اإلؾمالم، ومٚمق مل يٙمقٟم٤م ُمـ أهؾ اجلٜم٦م 

وهذا قمغم ظمالف احلدي٨م  أهقن قمذاسًم٤م ُمـ أيب ـم٤مًم٥م، وًمٙم٤مٟم٤م أظمػ ُمـ اجلٛمٞمع،

 .اًمّمحٞمح، ومقضم٥م أن إسمقيـ اًمٙمريٛملم ُمـ أهؾ اجلٜم٦م،  وهلل احلٛمد

 .( )إمم هذا اًمدًمٞمؾ أيًْم٤م أؿم٤مر اإلُم٤مم ظم٤مشمؿ احلٗم٤مظ

 تؼريره وتوضقحه فؾدفقل وبسطه بافتػصقل

 :ؿال رىض اَّلل تعاػ ظـه

أظمؼم أن  ^شم٘مرير اًمدًمٞمؾ سم٠من اًمّم٤مدق اعمّمدوق   :–وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ  -أؿول

                                                        

 .، واًمٚمٗمظ ًمف(28 /413)، وُمسٚمؿ ( 88 )أظمرضمف اًمبخ٤مري   ( )

 (.21 /413)، وُمسٚمؿ ( 88 )أظمرضمف اًمبخ٤مري   (4)

 .، واًمٚمٗمظ ًمف(4 4)، وُمسٚمؿ ( 88 )أظمرضمف اًمبخ٤مري   ( )

 (.4/448)ُمس٤مًمؽ احلٜمٗم٤م   (2)
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 .أهقن اًمٕمذاب ُمـ سملم أهؾ اًمٜم٤مر قمغم أيب ـم٤مًم٥م

عم٤مذا هذا اًمتخٗمػ قمغم أيب ـم٤مًم٥م؟ أعمقاؾم٤مة أيب ـم٤مًم٥م : أن ٟمحـ ٟمس٠مل 

ًمف ُمـ ضمٝم٦م  ^أم عمحبتف  –قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم  –ٟمٍمشمف ًمف وُمقآشمف وظمدُمتف و

 أطم٥م ُمراقم٤مشمف؟ ^اًمٓمبع، وًمٙمقٟمف 

رواه اًمؽمُمذي سمسٜمد طمسـ قمـ  «ظم افرجل صـو أبقه»: - ^ –ي٘مقل اًمٜمبل 

قمـ اسمـ  "اًمٙمبػم"واًمٓمؼماين ذم  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام -أيب هريرة وقمـ قمكم 

 .( )-ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام -قمب٤مس 

ـْ قَمَٛمٍؾ ﴿: سم٤مـمؾ؛ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: األولافشق  مَم َُم٤م قَمِٛمُٚمقا ُِم ٜم٤َم إِ َوىَمِدُْم

ٜمثُقًرا ٜم٤َمُه َهب٤َمًء ُمَّ  .هذا سيح إقمالم سم٠من اًمٙم٤مومر حمض ُمتؼم يمؾ قمٛمٚمف  (3)﴾وَمَجَٕمْٚم

صحٞمح ٓ حم٤مًم٦م، وهق اعمستٗم٤مد ُمـ هذه إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م : ؾافشق افثاين

 . اعمذيمقرة

ُمستٖمرىًم٤م ذم   -^-سمحٞم٨م وضمده اًمرؾمقل  يم٤مٟم٧م طم٘مٞم٘م٦م قمٛمؾ أيب ـم٤مًم٥م

ف ُمـ ىمبؾ ًمٙمـ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة اًمٜم٤مر، ًمق يم٤من قمٛمٚمف ٟم٤مومًٕم٤م ًمٜمٗمٕم همٛمرة ُمـ

                                                        

ُمـ ( 121 )طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، و ُمـ(  12 )أظمرضمف اًمؽمُمذي   ( )

ُمـ طمدي٨م اعمٓمٚم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، ( 128 )طمدي٨م قمكم ريض اهلل قمٜمف، و

، وهمػممه٤م ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل ( 41 )، واسمـ طمب٤من ( 38)وهق قمٜمد ُمسٚمؿ 

ريض اهلل قمٜمٝمام، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس (  1/43 )شمٕم٤ممم قمٜمف، وقمٜمد اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم 

 .وذم اًمب٤مب قمـ همػم واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ

 [ 4: اًمٗمرىم٤من] (4)
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وفوال أكا فؽان ِف افدرك ... أخرجته إػ ضحضاح من افـار»:واًمسالم ي٘مقل

  ،-^-ٓ ضمرم أن هذا اًمتخٗمٞمػ إٟمام هق شمٓمٞمٞم٥م خل٤مـمره  ،( )«األشػل من افـار

 .-^- وسم٤مهر إيمرام ًمف

قمذاب أيب ـم٤مًم٥م ُم٤م يِمتدُّ   -^ –أٟمف ًمـ يِمتدَّ قمغم ىمٚمبف  -سمداه٦م–وضمكمٌّ 

ة قملم ذم اًمتخٗمٞمػ  -^-قمذاب إسمقيـ اًمٙمريٛملم، وم٤مًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ًمٞمس ًمف  ُمـ ىمرَّ

ُمـ إضمالل    -^-ذم أسمقيف، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، وًمٞمس ًمف  -^-قمـ أيب ـم٤مًم٥م ُم٤م ًمف 

قمٞم٤مًذا -،   وًمق مل يٙمقٟم٤م -^-أسمقيف  وإيمرام ذم ُمراقم٤مة أيب ـم٤مًم٥م ُم٤م ًمف ذم ٟمج٤مة

 .ُمـ أهؾ اجلٜم٦م، ًمٙم٤مٟم٤م أطمؼ هبذه اًمرقم٤مي٦م واًمٕمٜم٤مي٦م سمٙمؾ وضمف -سم٤مهلل

ه٥م أن هذا اًمتخٗمٞمػ جم٤مزاة ٕيب ـم٤مًم٥م سم٤مًمؽمسمٞم٦م واخلدُم٦م،  :ووجه آخر

وهؾ ! وًمٙمـ أيُّ شمرسمٞم٦م شمٕمدل اجلزئٞم٦م؟ وأي ظمدُم٦م شمس٤موي احلٛمؾ واًمقضع؟

ًمقاًمديـ اًمذي أطمّم٤مه اًمربُّ اًمٕمٔمٞمؿ ُمع طم٘مف يس٤موي طمؼُّ اعمريب واخل٤مدم طمؼَّ ا

 .(3)﴾َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيكَ ﴿: اًمٕمٔمٞمؿ؛ ىم٤مل شمٕم٤ممم
ؾمٜملم، وأطمزٟمف قمٜمد رطمٞمٚمف طمزًٟم٤م ٓ ُمثٞمؾ ًمف،    -^-صمؿ أن أسم٤م ـم٤مًم٥م ظمدُمف 

سم٠من ي٠ميت سم٤مًمِمٝم٤مدة، وأًمحَّ قمٚمٞمف، وًمٙمـ ُم٤م اُمتثؾ أسمق ـم٤مًم٥م أُمره، ُم٤م    -^-أُمره  

وارشمٙم٥م ضمريٛم٦م ٓ شمٖمٗمر، ُمِم٤مهدشمف ًمٚمٛمٕمجزات  ،٤م يم٤من ًمٞمٗمٕمؾومٕمؾ أسمق ـم٤مًم٥م وُم

ٍة  –صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  –ـمقل اًمٕمٛمر واًمٕمٚمؿ اًمت٤مم سم٠مطمقاًمف  أوضم٥م سمِمدَّ

                                                        

 (.21 /413)، وُمسٚمؿ ( 88 )أظمرضمف اًمبخ٤مري   ( )

 [4 : ًم٘مامن] (4)
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ىمٞم٤مم طمج٦م اهلل، سمخالف إسمقيـ اًمٙمريٛملم؛ طمٞم٨م مل شمبٚمٖمٝمام اًمدقمقة ومل جيحدا، 

تُُٝمام هل اًمراضمح٦م، وم٢مٟمام يتّمقر يمقن أيب ـم٤مًم٥م  أهقن أهؾ اًمٜم٤مر ومبٙمؾِّ وضمف يمٗمَّ

قمذاسًم٤م، ومٞمام إذا مل يٙمـ إسمقان اًمٙمريامن ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر، وهق اعم٘مّمقد، واحلٛمد هلل 

 .اًمٕمكم اًمقدود

 :افدفقل اخلامس

ٜم٦َِّم ﴿ :ىم٤مل اعمقمم قمز وقمال: أىمقل َٓ َيْستَِقي َأْصَح٤مُب اًمٜم٤َّمِر َوَأْصَح٤مُب اجْلَ

ٜم٦َِّم ُهُؿ اًْمَٗم٤مئُِزونَ     .(8)﴾َأْصَح٤مُب اجْلَ

رأى اُمرأة ص٤محل٦م ُمـ ؾُمالًم٦م ؾمٞمدٟم٤م    -^-أن ؾمٞمد اعمرؾمٚملم  :اْلديثِف 

: ىم٤مًم٧م ،«ما أخرجك من بقتك»: عم٤م دٟم٧م   -^-قمبد اعمٓمٚم٥م شم٘مبؾ، ىم٤مل هل٤م 

فعؾك »: -^-أشمٞم٧م أهؾ هذا اعمٞم٧م، ومؽممح٧م إًمٞمٝمؿ وقمزيتٝمؿ سمٛمٞمتٝمؿ، ىم٤مل 

تٝم٤م وىمد ُمٕم٤مذ اهلل أن أيمقن سمٚمٖم: ىم٤مًم٧م [4  –اعم٘مؼمة : أي] ،«بؾغت معفم افؽدي

فو بؾغتفا ما رأيت اجلـة »: ^ؾمٛمٕمتؽ شمذيمر ذم ذًمؽ ُم٤م شمذيمر، ىم٤مل ؾمٞمد اًمقرى 

رواه أسمق داود، واًمٜمس٤مئل واًمٚمٗمظ ًمف،  [اعمٓمٚم٥م يٕمٜمل قمبدَ ] «أبقك حتى يراها جدُّ 

 . ( )قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام

                                                        

 [41: احلنم] ( )

قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ؾمٞمػ اعمٕم٤مومري، ىم٤مل أسمق ( 2/41)، واًمٜمس٤مئل ( 4  )أظمرضمف أسمق داود   (4)

، واحل٤ميمؿ (11  )رسمٞمٕم٦م ضٕمٞمػ، وهق قمٜمد اسمـ طمب٤من : -ًمٜمس٤مئلا :يٕمٜمل –قمبد اًمرمحـ 

 .، وهمػمهؿ، واعمرأة هل اًمسٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م( 1 / )
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ب ويمٜمَّك، وىم٤مل  (.ذم ذًمؽومذيمر شمِمديًدا : )أُم٤م أسمق داود ومت٠مدَّ

وأُم٤م أسمق قمبد اًمرمحـ وم٠مدَّى وروى ًمتبٚمٞمغ اًمٕمٚمؿ وأداء احلدي٨م قمغم وضمٝمف، 

ٞمَٝم٤م﴿ ُٙمؾٍّ ِوضْمَٝم٦ٌم ُهَق ُُمَقًمِّ  .هذا ُم٤م ٟمٓمؼ سمف احلدي٨م ،( )﴾َوًمِ

سمام أورده ُمـ احلدي٨م سم٠مؾمٚمقب ُمبتٙمر، وذيمره   رىض اهلل تعاػ ظـهاؾمتدًٓمف 

سمف ُم٤م يقهؿ اًمتٕم٤مرض،  عم٘مدُم٤مت أرسمع شمقـمئ٦م حلٛمؾ احلدي٨م قمغم ُمٕمٜمًك يٜمدومع

 وإرضم٤مقمف إمم ُمٕمٜمك يٓم٤مسمؼ قم٘م٤مئد أهؾ اًمسٜم٦م

وأن ٟمٔمرة إٟمّم٤مف شمٓمٚم٥م ُمٜمؽ أهي٤م اًمس٤مُمع، وقم٘م٤مئد أهؾ اًمسٜم٦م ٟمّم٥م : ىم٤مل

 :قمٞمٜمٞمؽ

 .ظمروج اًمٜمس٤مء إمم اعم٘مؼمة هم٤مي٦م ُم٤م ومٞمف أٟمف ُمٕمّمٞم٦م ( )

وًمـ حترم ُمٕمّمٞم٦م ُم١مُمٜم٤ًم ُمـ اجلٜم٦م، وًمـ دمٕمٚمف يس٤موي اًمٙم٤مومر، وشم٘مبرر قمٜمبد  (4)

 :اًمسٜم٦م أهؾ

 . –قمٞم٤مًذا سم٤مهلل  –أن ُمّمػم اعم١مُمـ إمم اجلٜم٦م واضم٥م ذقًم٤م وًمق سمٕمد اعم١ماظمذة  * 

 .ودظمقل اًمٙم٤مومر اجلٜم٦م حم٤مل ذقًم٤م ٓ يٛمٙمـ أسمًدا  *

واًمٜمّمقص جي٥م محٚمٝم٤م قمغم فمقاهره٤م ُم٤م أُمٙمـ، واًمت٠مويؾ همبػم ضمب٤مئز سمٖمبػم  ( )

 .ضورة

ظم٤مص٦ًم، وصدور  –ثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًم –واًمٕمّمٛم٦م ذم ٟمقع اًمبنم ًمألٟمبٞم٤مء  (2)

 .اًمذٟم٥م ممَـّ ؾمقاهؿ وإن سمٚمغ ُمـ اًمٗمْمؾ ُم٤م سمٚمغ ضم٤مئز وُمتّمقر

                                                        

 [28 : اًمب٘مرة]  ( )
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 . هذه إرسمٕم٦م ذم قم٘م٤مئد أهؾ اًمسٜم٦م صم٤مسمت٦م وُم٘مررة

واًمٕمّمٛم٦م : يٕمٜمل–إن شمٗمرض اًمبٚمقغ إمم اعم٘م٤مسمر سمحٙمؿ اعم٘مدُم٦م اًمراسمٕم٦م : أن

وضم٥م شمرشم٥م  -اًمخ....ذم ٟمقع اًمبنم ًمألٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم واًمثٜم٤مء ظم٤مص٦م

واًمٜمّمقص جي٥م محٚمٝم٤م قمغم فمقاهره٤م ُم٤م : أي -سمحٙمؿ اعم٘مدُم٦م اًمث٤مًم٨م ( )جلزاءا

                                                        

وضم٥م أٓ شمدظمؾ شمٚمؽ اعمرأة : يٕمٜمل( وضم٥م شمرشم٥م اجلزاء سمحٙمؿ اعم٘مدُم٦م اًمث٤مًمث٦م: )ىمقًمف  ( )

أن سمٚمقغ اًمٜمس٤مء اعم٘م٤مسمر : وىمدم ريض اهلل قمٜمف –عمٓمٚم٥م قمبد ا –اجلٜم٦م طمتك يدظمٚمٝم٤م ضمد أسمٞمٝم٤م 

هم٤مي٦م أُمره أٟمف ُمٕمّمٞم٦م ذم اعم٘مدُم٦م إومم، وأن اًمٜمّمقص حتٛمؾ قمغم فمقاهره٤م ذم اًمث٤مًمث٦م، 

أن : فم٤مهره. شُم٤م رأي٧م اجلٜم٦م طمتك يراه٤م ضمد أسمٞمؽ»: وىمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

شمٍمف قمـ فمقاهره٤م، ومقضم٥م  ُمّمػم قمبد اعمٓمٚم٥م إمم اجلٜم٦م، وأٟمف يدظمٚمٝم٤م، واًمٜمّمقص ٓ

أن يت٠مظمر دظمقل شمٚمؽ اعمرأة إمم أن يدظمٚمٝم٤م ضمد أسمٞمٝم٤م قمبد اعمٓمٚم٥م ومٞمام إذا : سمحٙمؿ احلدي٨م

 .سمٚمٖم٧م اعم٘م٤مسمر

دظمقل اعم١مُمـ اًمٜم٤مر و : أقمٜمل ؛ًمزم اعمح٤مل واًمب٤مـمؾ ،وإن ومرض قمبد اعمٓمٚم٥م همػم ُم١مُمـ 

عمذيمقرشملم، وسمحٙمؿ ويمال إُمريـ حم٤مل وسم٤مـمؾ سمحٙمؿ اعم٘مدُمتلم ادظمقل اًمٙم٤مومر رم اجلٜم٦م، 

ٜم٦َِّم ُهُؿ : ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٜم٦َِّم َأْصَح٤مُب اجْلَ تَِقي َأْصَح٤مُب اًمٜم٤َّمِر َوَأْصَح٤مُب اجْلَ ﴿َٓ َيْس

 [41: احلنم]اًْمَٗم٤مِئُزوَن﴾ 

ر، ومدل احلدي٨م قمغم ًمٚمٖم٤مي٦م، وهل شمٜمبئ قمـ آُمتداد واًمت٠مظمُّ ( طمتك)صمؿ ٓ يذهبـ قمٜمؽ أن  

ٕن اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم هتديد، ودّل  ؛٤م ومٞمام إذا سمٚمٖم٧م اعم٘م٤مسمرشم٠مظمر دظمقل شمٚمؽ اعمرأة قمـ همػمه

احلدي٨م قمغم اُمتداد حمٜم٦م شمٚمؽ اعمرأة وشم٠مظمر دظمقهل٤م اجلٜم٦م، وأيًْم٤م قمغم شم٠مظمر دظمقل قمبد 

 .اعمٓمٚم٥م اجلٜم٦م قمـ همػمه ُمـ اًمس٤مسم٘ملم، يمام ٓ خيٗمك

، هذا ُمدًمقل احلدي٨م ُمـ همػم شمٙمٚمػ، وٓ دًٓم٦م ومٞمف قمغم همػم هذا اعمٕمٜمك قمٜمد أهؾ اًمسٜم٦م 
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وهق ارشمٙم٤مب اًمت٠مويؾ ُمـ  ؛ًمزم اعمحٔمقر ،ف إمم همػمه سمٜمقع  شمٙمٚمػ، أو شم٠مويؾوًمئـ ُس 

همػم ضورة اصٓمدام اًمت٠مويؾ ُمع ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد اًمتل ىمدُمٝم٤م اإلُم٤مم اعمجدد أمحد رض٤م 

، سمؾ هق طم٘مٞمؼ سم٠من  ،رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، وإذا اصٓمدم اًمت٠مويؾ ُمع دًمٞمؾ ُمـ اًمنمع ومٝمق ردٌّ

زهر اًمرسمك ": ٟمرى اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ اجلالل اًمسٞمقـمل ىم٤مل ذم يمت٤مسمفيدقمك حتريًٗم٤م، وًمذًمؽ 

ُم٤م رأي٧م اجلٜم٦م ، ًمقٓ سمٚمٖمتٝم٤م ُمٕمٝمؿ»: )يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمٜمٕمل( 2/41) "قمغم اعمجتبك

ٕٟمف ًمق ُمِم٧م اُمرأة  ؛ٓ دًٓم٦م ذم هذا قمغم ُم٤م شمقمهف اعمتقمهقن: أىمقلش طمتك يراه٤م ضمد أسمٞمؽ

ا ُمقضمب٤ًم ًمٚمخٚمقد ذم اًمٜم٤مر يمام هق واضح، وهم٤مي٦م ُم٤م مل يٙمـ ذًمؽ يمٗمرً  ،ُمع ضمٜم٤مزة إمم اعم٘م٤مسمر

ب ص٤مطمبٝم٤م، صمؿ يٙمقن آظمر أُمره إمم اجلٜم٦م، : ذم ذًمؽ أن يٙمقن ُمـ مجٚم٦م اًمٙمب٤مئر اًمتل يٕمذَّ

ًمقن ُم٤م ورد ُمـ احلدي٨م ذم أهؾ اًمٙمب٤مئر  ، شأهنؿ ٓ يدظمٚمقن اجلٜم٦م»وأهؾ اًمسٜم٦م ي١موِّ

سمٖمػم قمذاب، وم٠ميمثر ُم٤م يدل  ٓ يدظمٚمقهن٤م ُمع اًمس٤مسم٘ملم اًمذيـ يدظمٚمقهن٤م أوًٓ : واعمراد

مل شمر اجلٜم٦ّم ُمع اًمس٤مسم٘ملم، سمؾ يت٘مدم ذًمؽ  ،احلدي٨م اعمذيمقر قمغم أهّن٤م ًمق سمٚمٖم٧م ُمٕمٝمؿ اًمٙمدى

قمذاب، أو ؿمّدة، أو ُم٤م ؿم٤مء اهلل ُمـ أٟمقاع اعمِم٤مق، صمؿ ي١مول أُمره٤م إمم دظمقل اجلٜم٦م ىمٓمًٕم٤م، 

ُمتح٤من وطمده أو ٓ شمرى اجلٜم٦م ُمع اًمس٤مسم٘ملم، سمؾ يت٘مدم ذًمؽ آ: ويٙمقن اعمٕمٜمك سمف يمذًمؽ

اجلٜم٦م طمتك ي٠ميت اًمقىم٧م اًمذي يراه٤م ومٞمف ضمد  مل شمر: ق أظمر، ويٙمقن ُمٕمٜمك احلدي٨مُمع ُمِم٤م

أسمٞمؽ، ومؽميٜمٝم٤م طمٞمٜمئذ، ومتٙمقن رؤيتؽ هل٤م ُمت٠مظمرة قمـ رؤي٦م همػمك ُمـ اًمس٤مسم٘ملم هل٤م، هذا 

ُمدًمقل احلدي٨م، ٓ دًٓم٦م ًمف قمغم ىمقاقمد أهؾ اًمسٜم٦م همػم ذًمؽ، واًمذي ؾمٛمٕمتف ُمـ ؿمٞمخٜم٤م 

هق ُمـ أهؾ اًمٗمؽمة : م ذف اًمديـ اعمُٜم٤موي وىمد ؾمئؾ قمـ قمبد اعمٓمٚم٥م وم٘م٤ملؿمٞمخ اإلؾمال

 .اًمذيـ مل شمبٚمٖمٝمؿ اًمدقمقة، وطمٙمٛمٝمؿ ذم اعمذه٥م ُمٕمروف

هق ُمدًمقل احلدي٨م  ،وهبذا سم٤من أن ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم أمحد رض٤م وُمـ ىمبٚمف اإلُم٤مم اًمسٞمقـمل 

 .فم٤مهًرا، وهلل احلٛمد

ًمإلُم٤مم اًمبٞمٝم٘مل، وٓ إظم٤مًمف قمٜمف، وأفمٜمف  "اًمٜمبقةدٓئؾ "إّي٤مك وأن شمٖمؽمَّ سمام وىمع ذم : شمٜمبٞمف 
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ٕن اًمٓمبٕم٦م طمديث٦م، واًمٜمسخ٦م ٟم٤مىمّم٦م يمام ئمٝمر سمٛمٓم٤مًمٕمتٝم٤م، وه٠مٟمذا أؾمقق ُم٤م وىمع  ؛إحل٤مىًم٤م

٤م سم٤مًمردِّ   .ومٞمف ُم٘مروٟمً

ُم٤م رأي٧م اجلٜم٦ّم طمتك يراه٤م ضمد  ،ًمق سمٚمٖم٧م ُمٕمٝمؿ اًمٙمدى»: سمٕمد ُم٤م أورد طمدي٨م –ىم٤مل  

ويم٤مٟمقا يٕمبدون اًمقصمـ  !اًمّمٗم٦م ذم أظمرة؟ يمٞمػ ٓ يٙمقن أسمقاه وضمده هبذه) -ش أسمٞمؽ

طمتك ُم٤مشمقا، ومل يديٜمقا ديـ قمٞمسك اسمـ ُمريؿ قمٚمٞمف اًمسالم، وأُمرهؿ ٓ ي٘مدح ذم ٟمس٥م 

؛ ٕن أٟمٙمح٦م اًمٙمٗم٤مر صحٞمح٦م، أٓ شمراهؿ يسٚمٛمقن ُمع صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿرؾمقل اهلل 

ؾمالم، وسم٤مهلل زوضم٤مهتؿ ومال يٚمزُمٝمؿ دمديد اًمٕم٘مد، وٓ ُمٗم٤مرىمتٝمـ إذ يم٤من ُمثٚمف جيقز ذم اإل

 (.34 / ) "دٓئؾ اًمٜمبقة"(. اًمتقومٞمؼ

 اموإٟم. يمٞمػ يٙمقٟمقن هبذه اًمّمٗم٦م اعمزقمقُم٦م، وهل احلرُم٤من اعم١مسمَّد ُمـ دظمقل اجلٜم٦م: أىمقل 

ّٕن احلدي٨م ٓ دًٓم٦م ومٞمف قمغم ُم٤م زقمٛم٧م، سمؾ احلدي٨م يدل سمٔم٤مهره قمغم  ؛اعمزقمقُم٦م: ىمٚم٧م

ًرا، يمام يدلُّ  . صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمجٜم٦مؤي٦م ضمده فم٤مهره قمغم ر رؤيتٝم٤م اجلٜم٦ّم وًمق ُمت٠مظمِّ

واًمٜمّمقص حتٛمؾ قمغم اًمٔمقاهر، واخلروج إمم اعم٘م٤مسمر ًمٞمس إٓ ُمٕمّمٞم٦م، ومال يست٘مٞمؿ قمغم 

ًدا، وقمغم هذا ومٔم٤مهر : ذًمؽ محؾ احلدي٨م قمغم اًمققمٞمد سم٤محلرُم٤من ُمـ دظمقل اجلٜم٦م ُم١مسّم

ا، ومٛمـ أيـ قمبد اعمٓمٚم٥م، وُمٜم٤مد سمدظمقًمف اجلٜم٦ّم وًمق ُمت٠مظمِّ  احلدي٨م ىم٤مٍض سم٢ميامن ضمد اًمٜمبلِّ  ًر

 !ًمؽ ُم٤م زقمٛم٧م؟

ُمثؾ  ،واحلدي٨م يؼمِّئ ؾم٤مطم٦م ؾمٞمدٟم٤م قمبد اعمٓمٚم٥م سمخّمقصف، وُم٤م ىمدُمتف ُمـ إطم٤مدي٨م 

، شٟمحـ سمٜمق اًمٜمرض سمـ يمٜم٤مٟم٦م ٓ ٟمٜمتٗمل ُمـ أسمٞمٜم٤م وٓ ٟم٘مٗمق أُمٜم٤م»: صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿىمقًمف 

اهلل  صغم، وُمثؾ ىمقًمف شأٟم٤م ظمػميمؿ ٟمٗمًس٤م وظمػميمؿ أسًم٤م»: صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمثؾ ىمقًمف

٤م طمتك يمٜم٧م ُمـ اًم٘مرن اًمذي يمٜم٧م »: قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٤م وم٘مرٟمً سمٕمث٧م ُمـ ظمػم ىمرون سمٜمل آدم ىمرٟمً

، وإظمػم قمٜمد (12  –  1 / ) "دٓئؾ اًمٜمبقة"وىمد أظمرضمٝم٤م اًمبٞمٝم٘مل ٟمٗمسف ذم ش ومٞمف

يؼمِّئ ؾم٤مطمتٝمؿ قمـ اًمنمك، ووضمف آؾمتدٓل هب٤م  ، (221 ) "صحٞمحف"اًمبخ٤مري ذم 
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أن يٙمقن إب ُمٕمدوًٓ قمـ فم٤مهر : ْمٞم٦م هذه إطم٤مدي٨مُمبلمَّ ومٞمام ُم٣م ُمـ إدًم٦م، وىم

، وقمغم هذا، وم٤محلدي٨م اًمذي رواه اإلُم٤مم اًمبٞمٝم٘مل ذم  : وًمٗمٔمف  "دٓئؾ اًمٜمبقة"ُمراًدا سمف اًمٕمؿُّ

إن أيب »: ك دقم٤مه، وم٘م٤مل، ومٚماّم ىمٗمَّ شذم اًمٜم٤مر»: ىم٤ملأيـ أيب؟  ؛ي٤م رؾمقل اهلل: أن رضماًل ىم٤مل

مل يرد ذم أسمٞمف احل٘مٞم٘مل اًمذي شمقذم  ،( 41) "ٞمحاًمّمح"هق قمٜمد ُمسٚمؿ ذم ش وأسم٤مك ذم اًمٜم٤مر

ذم اًمٗمؽمة، طمتك يتٗمٙمر ذم رومع اعمٜم٤موم٤مة سملم هذا وسملم ُم٤م ورد ذم أهؾ اًمٗمؽمة يمام صٜمع اإلُم٤مم 

شمٕم٘مٞمب٤ًم قمغم يمالم اًمبٞمٝم٘مل اًمس٤مًمػ سمٕمد ( 4/228) "اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"اسمـ يمثػم؛ إذ ي٘مقل ذم 

سم٠مهنؿ ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ٓ يٜم٤مذم اًمقارد قمٜمف  وإظمب٤مره قمـ أسمقيف وضمده قمبد اعمٓمٚم٥م: )أن ٟم٘مٚمف

ُمـ ـمرق ُمتٕمددة أن أهؾ اًمٗمؽمة واعمج٤مٟملم واًمّمؿ يٛمتحٜمقن ذم اًمٕمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، 

بَْٕم٨َم َرؾُمقًٓ : يمام سمسٓمٜم٤مه ؾمٜمًدا وُمتٜم٤ًم ذم شمٗمسػمٟم٤م قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم تَّك ٟمَ سمِلَم طَم ٤م يُمٜم٤َّم ُُمَٕمذِّ ﴿َوَُم

ُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ جيٞم٥م، ومٞمٙمقن ه١مٓء ُمـ مجٚم٦م ، ومٞمٙمقن ُمٜمٝمؿ ُمـ جيٞم٥م و[2 : اإلرساء]﴾ 

طمدي٨م أيـ : إذ إٟمّف ذيمر هذا سمٕمد أن أورد مجٚم٦م أطم٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م ؛(ُمـ ٓ جيٞم٥م، ومال ُمٜم٤موم٤مة

طمدي٨م اًمسٞمدة وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م اًمس٤مًمػ، وىمقل اًمٜمبل : أيب، وىمد ُمّر سمٞم٤مٟمف، وُمٜمٝم٤م

ذيمره  ،شراه٤م ضمد أسمٞمؽُم٤م رأي٧م اجلٜم٦م طمتك ي ،ًمق سمٚمٖمتٞمٝم٤م ُمٕمٝمؿ»: هل٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

أطم٤مدي٨م : ُمستدًٓ سمف قمغم قمدم ٟمج٤مة قمبد اعمٓمٚم٥م، وذم اؾمتدًٓمف ٟمٔمر فم٤مهر يمام ُمّر، وُمٜمٝم٤م

شمتٕمٚمؼ سم٠مم اًمٜمبل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وهم٤مي٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م هق ُم٤م رواه اإلُم٤مم اًمبٞمٝم٘مل ذم 

ٚمٞمف صغم اهلل قمأٟمف مل ي١مذن ًمف : ذم أطم٤مدي٨م قمدة، ُمٗم٤مده٤م( 31  – 83 / ) "دٓئؾ"

: ذم آؾمتٕمٗم٤مء ُٕمف، وهق همػم سيح ذم اًمدًٓم٦م قمغم يمٗمره٤م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم، إًذا  وؾمٚمؿ

ٕهن٤م شمرد ذم ُم٤م ًمق يم٤من ذم  ؛ٝم٤م اإلُم٤مم اسمـ يمثػم همػم واردةٕموم٤معمٜم٤موم٤مة اعمحتٛمٚم٦م اًمتل ُمٜم

إذ هم٤مي٦م ُم٤م يتحّمؾ ُمـ  ؛وهذا مل يٙمـ ،إطم٤مدي٨م ُم٤م ومٞمف شمٍميح سمٕمدم اًمٜمج٤مة ُمع صحتٝم٤م

أٟمف قمٚمٞمف اًمسالم مل يٕمط اًمِمٗم٤مقم٦م ذم طم٘مٝم٤م، وُمثؾ هذا ي٘مع ومٞمٛمـ يب٘مك ذم ضمٝمٜمؿ : ي٨مإطم٤مد

أن خيرضمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر، ومٞم٘م٤مل   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُمـ أهؾ ٓ إًمف إٓ اهلل، يست٠مذن اًمٜمبل 
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 .ًمٞمس ذًمؽ ًمؽ: ًمف

سمخّمقصٝم٤م  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿظمؼًما ذم أم اًمٜمبل ( 83 / ) "اًمدٓئؾ"روى ذم  ؛ٟمٕمؿ 

صغم اهلل قمٚمٞمف ظمرج رؾمقل اهلل : ه قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف، وًمٗمٔمفسم٢مؾمٜم٤مد

ك اًم٘مبقر طمتك اٟمتٝمك إمم ىمؼم يٜمٔمر ذم اعم٘م٤مسمر، وظمرضمٜم٤م ُمٕمف، وم٠مُمرٟم٤م، ومجٚمسٜم٤م، صمؿ ختٓمَّ  وؾمٚمؿ

٤م، ومبٙمٞمٜم٤م ًمبٙم٤مء  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُمٜمٝم٤م، ومٜم٤مضم٤مه ـمقياًل، صمؿ ارشمٗمع ٟمحٞم٥م رؾمقل اهلل  سم٤ميمٞمً

أىمبؾ إًمٞمٜم٤م، ومتٚم٘م٤مه  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، صمؿ إّن رؾمقل اهلل اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم رؾمقل اهلل 

ُم٤م اًمذي أسمٙم٤مك؟ ًم٘مد أسمٙم٤مٟم٤م صغم اهلل قمٚمٞمؽ  ؛ي٤م رؾمقل اهلل: قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وم٘م٤مل

: ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل: وم٘مٚمٜم٤مش أومزقمٙمؿ سمٙم٤مئل؟»: وأومزقمٜم٤م، ومج٤مء، ومجٚمس إًمٞمٜم٤م، وم٘م٤مل

ومٞمف ىمؼم آُمٜم٦م سمٜم٧م وه٥م، وإين اؾمت٠مذٟم٧م ريب ذم زي٤مرهت٤م، إن اًم٘مؼم اًمذي رأيتٛمقين أٟم٤مضمل »

ٚمٜمَّبِلِّ : وم٠مذن زم ومٞمف، واؾمت٠مذٟم٧م ريب ذم آؾمتٖمٗم٤مر هل٤م، ومٚمؿ ي٠مذن زم ومٞمف، وٟمزل قمكمَّ 
٤م يَم٤مَن ًمِ ﴿َُم

يِملَم﴾  تَْٖمِٗمُروا ًمِْٚمُٛمنْمِ ٜمُقا َأن َيْس ـَ آَُم ِذي ٤م يَم٤مَن : طمتك ظمتؿ أي٦م[    : اًمتقسم٦م]َواًمَّ ﴿َوَُم

ٜمْفُ  اؾْمتِْٖمَٗم٤مرُ  َأ ُِم ؼَمَّ ُدوٌّ هلِل شمَ ُف قَم ٟمَّ َ ًَمُف َأ بَلمَّ ٤مُه وَمَٚمامَّ شمَ َدَه٤م إِيَّ َدٍة  َوقَم ْققِم  ﴾ إسِْمَراِهٞمَؿ ٕسَمِٞمِف إَِّٓ قَمـ ُمَّ

، ًمٙمـ ىم٤مل ش، وم٠مظمذين ُم٤م ي٠مظمذ اًمقًمد ًمٚمقاًمدة ُمـ اًمرىم٦م، ومذًمؽ اًمذي أسمٙم٤مين[   : اًمتقسم٦م]

 .قههمري٥م ومل خيرضم(: 4/282) "اًمبداي٦م"اسمـ يمثػم ذم 

تَْٖمِٗمُروا : وٟمزل قمكمَّ : ىمقًمف: أي –وـمرق اعمتـ : ىمٚم٧م  ٜمُقا َأن َيْس ـَ آَُم ِذي ٚمٜمَّبِلِّ َواًمَّ
٤م يَم٤مَن ًمِ ﴿َُم

يِملَم﴾  ، همػم صم٤مسم٧م ذم هذا اعمقضع، ومال ي٘مقم هب٤م طمج٦م، واًمّمح٦م ٓ [   : اًمتقسم٦م]ًمِْٚمُٛمنْمِ

ه ُمـ اًمِمشمت٠مشمك سمٛمجرَّ  ذوذ ذط أهؿ ُمـ د قمداًم٦م اًمرواة واًمْمبط، سمؾ يتٓمٚم٥م هل٤م سمٕمد ظمٚمقِّ

مل حيٙمؿ سم٤مًمّمح٦م وإن يمثرت اًمٓمرق، وإُمر هٜم٤م  ،يمؾ ذًمؽ، وُم٤م مل شمتقومر اًمنموط سم٠ممجٕمٝم٤م

٤م يُمٜم٤َّم : وهق جمٞمئٝم٤م خم٤مًمٗم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ؛وهق أن اًمرواي٦م مل ختؾ ُمـ قمّٚم٦م ىم٤مدطم٦م ؛يمذًمؽ ﴿َوَُم

بَْٕم٨َم َرؾُمقًٓ﴾  تَّك ٟمَ سمِلَم طَم ّٓ ، هذا قمغم صح٦م احلدي٨م، [2 : اإلرساء]ُُمَٕمذِّ وم٤محلدي٨م  ،وإ

ح سمْمٕمٗمف اإلُم٤مم اجلالل اًمسٞمقـمل، ويمذًمؽ ُم٤م يبدو ذم سم٤مدئ اًمٜمٔمر أٟمّف  ضٕمٞمػ، ّس
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أُمٙمـ،  واًمت٠مويؾ همػم ضم٤مئز سمٖمػم ضورة، وقمغم شم٘مدير أن يٕمت٘مد قمبد اعمٓمٚم٥م همػم 

ُم١مُمـ قمٞم٤مًذا سم٤مهلل، ًمزم اعمح٤مل واًمب٤مـمؾ سمحٙمؿ اعم٘مّدُمتلم إوًمٞملم، وأيًْم٤م سمحٙمؿ 

اجلٜم٦م، وًمق مل يٙمـ ذم اًمس٤مسم٘ملم  أي٦م ومقضم٥م أن يٙمقن قمبد اعمٓمٚم٥م ُم١مُمٜم٤ًم وأهؾ

                                                                                                                                  

 "اًمدر اعمٜمثقر"يٕمْمد شمٚمؽ اًمرواي٦م، وًمذا ٟمرى اًمٕماّلُم٦م اًمسٞمقـمل أورد ىمّم٦م اسمٜمل ُمٚمٞمٙم٦م ذم 

ُمـ قمدة ـمرق، وومٞمٝم٤م ُم٤م يٕمْمد اًمرواي٦م اًمتل ذيمره٤م اإلُم٤مم اًمبٞمٝم٘مل، وًمٙمٜمف مل (  1 /2)

ء ُمـ ذًمؽ، سمؾ سح سمْمٕمٗمٝم٤م وضٕمػ يمؾ ُم٤م ومٞمف دًٓم٦م قمغم قمدم ٟمج٤مهت٤م ذم يب٤مل سمٌم

 .ومٚمػماضمع صمٛم٦م( 4/442)ُمس٤مًمؽ احلٜمٗم٤م 

وُمع ذًمؽ مل يٕمٛمٚمقا سمٛم٘متْم٤مه٤م، وهذه أُم٤مرة فم٤مهرة قمغم قمدم صٚمقطمٝم٤م ًمٚمٕمٛمؾ هب٤م، وأٟمف  

صمب٧م قمٜمدهؿ ظمالومٝم٤م، وٓ جيقز ٟمسب٦ُم يمبػمٍة إمم ُمسٚمؿ ُمـ همػم حت٘مٞمؼ، هذا ذم آطم٤مد 

يمٞمػ يرؾمؾ ومٞمٝمؿ اًم٘مقل ُمـ  !؟ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومام سم٤مًمؽ سم٠مصقل اًمرؾمقل اعمسٚمٛملم

 !همػم شمبلم؟

ُمـ دٟمس   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوهٜم٤مك يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ذهبقا إمم ـمٝم٤مرة ٟمس٥م رؾمقل اهلل  

ومٛمـ أيـ  ،اًمٙمٗمر ُمـ ًمدن آدم إمم أن فمٝمر قمٚمٞمف اًمسالم ُمـ سملم أسمقيف، وإذا اظمتٚمػ إُمر

ومال أىمؾ ُمـ أن حيٗمظ اعمرء ًمس٤مٟمف قمـ اخلقض ذم ُمثؾ هذا، وإًمٞمف وىمٕم٧م  ك اًمٞم٘ملم،يت٠مشمَّ 

سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٛمر سمـ (  3 / ) "دٓئؾ اًمٜمبقة"اإلؿم٤مرة ذم طمدي٨م رواه اًمبٞمٝم٘مل ٟمٗمسف ذم 

إن أيب يم٤من يّمؾ : وم٘م٤مل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿضم٤مء أقمرايب إمم اًمٜمبل : ؾمٕمد قمـ أسمٞمف، وًمٗمٔمف

ومٙم٠مّن إقمرايب وضمد ُمـ ذًمؽ، : ، ىم٤ملشذم اًمٜم٤مر» :اًمرطمؿ، ويم٤من، ويم٤من، وم٠ميـ هق؟ ىم٤مل

وم٠مؾمٚمؿ : ىم٤ملش طمٞمثام ُمررت سم٘مؼم يم٤مومر ومبنمه سم٤مًمٜم٤مر»: وم٠ميـ أسمقك؟ ىم٤مل ؛ي٤م رؾمقل اهلل: وم٘م٤مل

 شمٕمًب٤م، ُم٤م ُمررت سم٘مؼم يم٤مومرٍ   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًم٘مد يمٚمٗمٜمل رؾمقل اهلل : إقمرايب سمٕمد، وم٘م٤مل

 .(إزهري :ىم٤مًمف). إٓ سمنمشمف سم٤مًمٜم٤مر
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اًمّمديؼ، واًمٗم٤مروق، وقمثامن، وقمكم، ووم٤مـمٛم٦م اًمزهراء، وقم٤مئِم٦م : إوًملم ُمثؾ

 .اًمّمدي٘م٦م، وهمػمهؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ

ُمٕمٜمك احلدي٨م يٓم٤مسمؼ قم٘م٤مئد أهؾ اًمسٜم٦م سمال شمٙمٚمػ، وسمٖمػم طم٤مضم٦م إمم : أن 

 ًمؽ اًمدظمقل ذم أٟمف ًمق صدر ُمٜمؽ هذا اًمٗمٕمؾ، مل يتٞمرس: شم٠مويؾ أو شمٍمف؛ يٕمٜمل

اجلٜم٦م ُمع اًمس٤مسم٘ملم إوًملم، سمؾ دظمٚمتٝم٤م طملم يدظمٚمٝم٤م ؾمٞمِّدٟم٤م قمبد اعمٓمٚم٥م، هٙمذا 

 .يٜمبٖمل اًمتح٘مٞمؼ، واهلل شمٕم٤ممم وزم اًمتقومٞمؼ

 :افدفقل افسادس

َـّ ﴿:ىم٤مل رسمٜم٤م إقمز إقمغم: أىمقل
ُة َوًمَِرؾُمقًمِِف َوًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َوًَمٙمِ هلِل اًْمِٕمزَّ َو

ٜم٤َمومِِ٘ملَم َٓ َيٕمْ  ُْ يَمٍر َوُأْٟمثَك ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم، ( )﴾َٚمُٛمقنَ اعم ٜم٤َميُمؿ ُمِّـ َذ ٤م ظَمَٚمْ٘م ٤م اًمٜم٤َّمُس إِٟمَّ َ َي٤م َأهيُّ

٤ميُمْؿ إِنَّ اهلَل قَمِٚمٞمٌؿ  َْد اهلِل َأشْمَ٘م ُٙمْؿ قِمٜم يْمَرَُم ٜم٤َميُمْؿ ؿُمُٕمقسًم٤م َوىَمب٤َمِئَؾ ًمِتََٕم٤مَروُمقا إِنَّ َأ َوضَمَٕمْٚم

 . (4)﴾ظَمبِػمٌ 

اًمٕمّزة واًمٙمرم ذم اعم١مُمٜملم،  ذم ه٤مشملم أيتلم طمٍم رب اًمٕمزة ضمؾ وقمال

ًمئٞماًم وذًمٞمالً، ويمقن قمزيز ويمريؿ ُمـ أوٓد  –ُمٝمام يم٤من ذيًٗم٤م  –وضمٕمؾ اًمٙم٤مومر 

 .ًمئٞمؿ وذًمٞمؾ، ًمٞمس ؾمبب٤ًم عمدح، ُمـ أضمؾ هذا طمرم اعمب٤مه٤مة سمآسم٤مء وضمدود يمٗم٤مر

من اكتسب إػ تسعة آباء ـػار يريد ِبم ظًزا وـرًما »: ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح

رواه اإلُم٤مم أمحد قمـ أيب رحي٤مٟم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سمسٜمد  «ارـان ظارشهم ِف افـ

                                                        

 [8: ٜم٤موم٘مقناعم] ( )

 [  : احلجرات] (4)



 

 
 

 48 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 
 .( )صحٞمح

ذيمر ُمراًرا آسم٤مءه اًمٙمرام وأُمٝم٤مشمف  -^-أٟمف : وصمب٧م سم٠مطم٤مدي٨م صح٤مح ُمِمٝمقرة

عم٤م -اًمٙمرائؿ ذم ُمٕمرض اًمبٞم٤من ًمٗمْم٤مئٚمف، وذم ُمقضع اًمرضمز وُمدح ٟمٗمسف يقم طمٜملم 

ٜمَٞمَْٝم٦ًم،  وسم٘مل ُم قمب٤مد  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕمف همٚم٥م اًمٙمٗم٤مر سمحس٥م اإلرادة اإلهلٞم٦م ُه

 :يم٤من ي٘مقل قمٜمد ذًمؽ –ُمٕمدودون، ـمرأت ؾمقرة قمغم رؾمقل هم٤مًم٥م هلل اًمٖم٤مًم٥م 

 أٟمبب٤م اًمٜمبببل ٓ يمببذب»
 

 شأٟم٤م اسمـ قمبد اعمٓمٚمب٥م 
 

رواه أمحد واًمبخ٤مري وُمسٚمؿ واًمٜمس٤مئل قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل شمٕم٤ممم 

 . ( )قمٜمف

مجع هل١مٓء إًمقف، وىمد أن هيجؿ وطمده قمغم  صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿهيّؿ 

ضمذب ؾمٞمدٟم٤م اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف زُم٤مم اًمبٖمٚم٦م اًمنميٗم٦م 

 :صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿسم٢مطمٙم٤مم؛ يمٞمال شمت٘مدم وي٘مقل 

 أٟم٤م اًمٜمبل ٓ يمذب»
 

 شأٟم٤م اسمـ قمبد اعمٓمٚم٥م 
 

 .( )رواه أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمب٦م وأسمق ٟمٕمٞمؿ قمـ اًمؼماء ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

ُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر اًمٗم٤مروق ىمد أُمسؽ اًمزُم٤مم، وؾمٞمدٟم٤م اًمٕمب٤مس آظمذ سم٤مًمثٗمر، وأ

 :ىمّدُم٤مه٤م»: وهق قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم  ي٘مقل

                                                        

 .وهمػمه( 2  /2)ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد  ( )

 (. 2/48)، وأمحد (112 )وهمػمه، وُمسٚمؿ ( 4822)أظمرضمف اًمبخ٤مري   (4)

 .ٕيب ٟمٕمٞمؿ( 4  /1)ٓسمـ أيب ؿمٞمب٦م، وطمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء (  8 /2)اعمّمٜمػ   ( )
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 أٟم٤م اًمٜمبل ٓ يمبذب

 

 شأٟم٤م اسمـ قمبد اعمٓمٚمب٥م 
 

  ( ) رواه اسمـ قمس٤ميمر قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ؿمٞمب٦م قمـ أسمٞمف ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

قمـ اًمبٖمٚم٦م اًمنميٗم٦م وهق إٟمام  وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤مممعم٤م دٟم٤م اًمٙمٗم٤مر ضمًدا، ٟمزل 

 :ي٘مقل

 أٟم٤م اًمٜمببل ٓ يمبذب»
 

 أٟم٤م اسمـ قمبد اعمٓمٚمب٥م 

 

 شاًمّٚمٝمؿ اٟمٍم ٟمٍمك

 .( )رواه اسمـ أيب ؿمٞمب٦م واسمـ ضمرير قمـ اًمؼماء ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

، شؿم٤مه٧م اًمقضمقه»: صمؿ أظمذ طمٗمٜم٦م ُمـ شمراب ورُمك هب٤م ٟمحق اًمٙمٗم٤مر، وىم٤مل

ُمـ ه١مٓء أٓف اًمٙمٗم٤مر، وسوم٧م وأص٤مب ذًمؽ اًمؽماب قمٞمٜم٤ًم ُمـ يمؾ واطمد 

 .وضمقه اجلٛمٞمع

إًمٞمٜم٤م  صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿسمٞمٜمام رُمك : ي٘مقل ُمـ شمنمف سم٤مإلؾمالم ُمـ سمٞمٜمٝمؿ 

سم٤محلَم، رأيٜم٤م يم٠من ضمداًرا ُمـ ىمٓمٍر ُمـ اًمسامء إمم إرض، ويم٠من اجلب٤مل شمدطمرج 

 .قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ومقق، ومٚمؿ يٛمٙمٜم٤م إٓ اًمٗمرار

 .، ؾمٞمد اعمٜمّمقريـ، وآًمف وسم٤مرك وؾمٚمؿوصغم اهلل شمٕم٤ممم قمغم احلؼ اعمبلم

 :ذم ٟمٗمس شمٚمؽ اًمٖمزوة ىم٤مل وهق يردمز

                                                        

 .ٓسمـ قمس٤ميمر( 422/  )شم٤مريخ دُمِمؼ   ( )

 (.12/ )سمـ أيب ؿمٞمب٦م، وشم٤مريخ اًمٓمؼمي ٓ( 8/221)اعمّمٜمػ   (4)



 

 
 

 51 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 
 شأٟم٤م اسمـ اًمٕمقاشمؽ ُمـ ؾمٚمٞمؿ»

قمـ ؾِمٞم٤َمسم٦م سمـ  "اًمٙمبػم"واًمٓمؼماين ذم  ،"ؾمٜمٜمف"رواه ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم 

 .( )قم٤مصؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

 :ىم٤مل ذم سمٕمض اًمٖمزوات: وذم طمدي٨م

 أٟم٤م اًمٜمبل ٓ يمبذب»
 

 أٟم٤م اسمـ قمبد اعمٓمٚمب٥م 
 

 شأٟم٤م اسمـ اًمٕمقاشمؽ

 .( )رواه اسمـ قمس٤ميمر قمـ ىمت٤مدة

، واإلُم٤مم جمد اًمديـ اًمٗمػموزآسم٤مدي "ص٤مطم٥م اًمتٞمسػم"ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمٜم٤موي 

يم٤من : واًمّم٤مهم٤مين وهمػمهؿ "ص٤مطم٥م اًمّمح٤مح"واجلقهري  "ص٤مطم٥م اًم٘م٤مُمقس"

 .قم٤مشمٙم٦م -^-اؾمؿ شمسع ٟمسقة ُمـ ضمّدات اًمٜمبل 

ـّ يم٤مٟم٧م اصمٜمت٤م قمنمة اُمرأة يم٤من ا: ىم٤مل اسمـ اًمؼمي صمالث : ؾمٛمٝمـ قم٤مشمٙم٦م، ه

ؾمٚمٛمٞم٤ّمت، واصمٜمت٤من ىمرؿمٞمت٤من، اصمٜمت٤من قمدواٟمٞمت٤من، وواطمدة يمٜم٤مٟمٞم٦م، وواطمدة أؾمدي٦م، 

ُم٤مدة   "شم٤مج اًمٕمروس"ذيمره ذم . وواطمدة هذًمٞم٦م، وواطمدة ىمْم٤مقمٞم٦م، وواطمدة أزدي٦م

 (.قمتؽ)

صمالث ىمرؿمٞم٤مت، :  يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٜمسقة أرسمٕم٦م قمنم: ىم٤مل أسمق قمبد اهلل اًمٕمدود

صمٜمت٤من قمدواٟمٞمت٤من، وهذًمٞم٦م، وىمحٓم٤مٟمٞم٦م، وىمْم٤مقمٞم٦م، وصم٘مٗمٞم٦م، وأرسمع ؾمٚمٛمٞم٤ّمت، وا

                                                        

 (.28 /1)، واعمٕمجؿ اًمٙمبػم ( 482)ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر   ( )

 .قمـ ىمت٤مدة( 4821)، وؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر (12 / )شم٤مريخ دُمِمؼ   (4)
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 ."اجل٤مُمع اًمٙمبػم"رواه اإلُم٤مم اجلالل اًمسٞمقـمل ذم . وأؾمدي٦م ُمـ أؾمد سمٜمل ظمزيٛم٦م

 . وضمكم أن اًم٘مٚمٞمؾ ٓ يٜمٗمل اًمٙمثػم

ىم٤مل ذم ُمٕمرض اعمدح  صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿأٟمف : وي٠ميت ذم احلدي٨م أيت

أٟم٤م ظمػم اًمٜم٤مس »: تس٥م إمم أطمد وقمنميـ أسًم٤موسمٞم٤من ُمٜم٤مىمبف اًمٙمريٛم٦م سمٕمد ُم٤م اٟم

أن  -سمحٙمؿ اًمٜمّمقص اعمذيمقرة-، ومالسُمدَّ صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿ شأومْمٚمٝمؿ أسًم٤م

 .وأُمٝم٤مشمف ُم١مُمٜملم، وهلل احلٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿيٙمقن آسم٤مؤه 

 :افدفقل افسابع

 فدظواه باآلية رىض اَّلل تعاػ ظـهاحتجاجه 

ٍح ﴿ :شمٕم٤مممىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف و: ىم٤مل ُ َصافِ ُه َظَؿٌل َؽر  كه
ؾَِك إِ ُه فَق َس ِمن  َأه  كه ،  (8)﴾إِ

ىمٓمٕم٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمٜمس٥م سملم اعمسٚمؿ واًمٙم٤مومر، ُمـ أضمؾ هذا ٓ يرث أطمدمه٤م 

 .أظمر

اًمٜمرض سمـ يمٜم٤مٟم٦م ٓ  ٟمحـ سمٜمق»: صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿي٘مقل : وذم احلدي٨م

أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز، واسمـ ؾمٕمد، واإلُم٤مم  رواه شٟم٘مٗمق ُأُمٜم٤م، وٓ ٟمٜمتٗمل قمـ أسمٞمٜم٤م

أمحد، واسمـ ُم٤مضمف، واحل٤مرث، واًمب٤موردي، وؾمٛمقيف، واسمـ ٟم٤مومع، واًمٓمؼماين ذم 

قمـ إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس  "اعمخت٤مرة"، وأسمق ٟمٕمٞمؿ، واًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم "اًمٙمبػم"

 .( ) رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمفاًمٙمٜمدي 

                                                        

 [22: هقد] ( )

، واسمـ أيب قم٤مصؿ (4 42)، واسمـ ُم٤مضمف (288 )و( 281 )أظمرضمف اًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة   (4)
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قمدم آٟمتٗم٤مء ُمـ اًمٜمس٥م ُمـ اًمٙمٗم٤مرة ُمٜمتػ سمحٙمؿ أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم، ومام حمؾ 

 .أسم٤مء، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم

 :افدفقل افثامن وافتاشع

ـْ َأْهِؾ اًْمِٙمت٤َمِب ﴿:ىم٤مل اًمٕمكم إقمغم شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: أىمقل ـَ يَمَٗمُروا ُِم ِذي إِنَّ اًمَّ

٦مِ  يَّ ـَ ومِٞمَٝم٤م ُأوًَمِئَؽ ُهْؿ َذُّ اًْمؼَمِ ٜمََّؿ ظَم٤مًمِِدي يِملَم ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝم ِذي *َواعمنُْْمِ ٜمُقا إِنَّ اًمَّ ـَ آَُم

٦مِ  يَّ ٤محِل٤َمِت ُأوًَمئَِؽ ُهْؿ ظَمػْمُ اًْمؼَمِ   ( )﴾َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ

همٗمر اهلل قمز وضمؾ »: صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿي٘مقل رؾمقل اهلل : وذم احلدي٨م

رواه اًمبزار واًمٓمؼماين قمـ . شًمزيد سمـ قمٛمرو ورمحف؛ وم٢مٟمف ُم٤مت قمغم ديـ إسمراهٞمؿ

                                                                                                                                  

، واًمٓمٞم٤مًمز ( 2 )، واسمـ اعمب٤مرك ذم ُمسٜمده (4242)و( 831)ث٤مين ذم أطم٤مد واعم

، واًمٜمٛمػمي ذم (2 4/ )، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم (4 4،   2/4)، وأمحد (123 )

، واًمبخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمبػم ( 4/ )، واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمب٘م٤مت ( 34)أظمب٤مر اعمديٜم٦م 

، واعمزي ذم هتذي٥م (11 )، واسمـ ىم٤مٟمع ذم ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م (1 )، وإوؾمط (1/412)

واحل٤ميمؿ ذم  صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿوأرضمف ُمٓمقًٓ وومٞمف اٟمتس٤مسمف ( 8 41/4)اًمٙمامل 

( 12 / )، وُمـ ـمري٘مف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ ( 1 ص)ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م 

، ومت٤مم خترجيف مم٤م (28، 21/ )، وُمـ ـمري٘مف اًمبٞمٝم٘مل اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرخيف (12 / )و

، وذم اًمب٤مب قمـ أٟمس وأيب (42 /2)ًمسٞمقـمل ذم اجل٤مُمع اًمٙمبػم ذيمره اعمّمٜمػ قمٜمد ا

 .هريرة واجلٗمِمٞمش  ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ

 [2 – 2: اًمبٞمٜم٦م] ( )
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 .( )ٕم٤ممم قمٜمفؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ ريض اهلل شم

: ىم٤مل ذم زيد سمـ قمٛمرو صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿأن رؾمقل اهلل : وذم طمدي٨ٍم 

رواه اسمـ ؾمٕمد، واًمٗم٤ميمٝمل قمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م « رأيته ِف اجلـة يسحب ذيوالً »

 .( ) ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

وذم احلدي٨م قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل واسمـ قمس٤ميمر سمٓمريؼ ُم٤مًمؽ قمـ اًمزهري قمـ أٟمس 

وهذه رواي٦م  -صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿي٘مقل رؾمقل اهلل  :ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

أٟم٤م حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ُمٜم٤مف سمـ ىميص »: -اًمبٞمٝم٘مل

سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م سمـ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض سمـ 

ىمتلم إٓ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من، ُم٤م اومؽمق اًمٜم٤مس ومر

ضمٕمٚمٜمل اهلل ذم ظمػممه٤م، وم٠مظمرضم٧م ُمـ سملم أسمقّي ومٚمؿ يّمبٜمل رء ُمـ قمٝمد 

اجل٤مهٚمٞم٦م، وظمرضم٧م ُمـ ٟمٙم٤مح ومل أظمرج ُمـ ؾمٗم٤مح، ُمـ ًمدن آدم طمتك اٟمتٝمٞم٧م إمم 

 شأيب وأُمل، وم٠مٟم٤م ظمػميمؿ ٟمٗمًس٤م، وظمػميمؿ أسًم٤م

                                                        

أن قمٛمر وؾمٕمٞمد سمـ زيد ؾم٠مٓ رؾمقل اهلل : أظمرضمف سمٚمٗمٔمف ُمـ طمدي٨م ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م  ( )

 "اًمٓمب٘م٤مت"صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ زيد سمـ قمٛمرو، ومذيمره اسمـ ؾمٕمد ذم 

، وأظمرضمف ُمـ طمدي٨م ؾمٕمٞمد سمـ زيد (4 3/2 ) "شم٤مرخيف"، واسمـ قمس٤ميمر ذم ( 8 / )

، (2 4)، واًمٓمٞم٤مًمس (112) "أطم٤مد واعمث٤مين"ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 

 (. 2 / )، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم (428 )، واًمبزار (83 / )وأمحد 

(  2/ )اًمٓمب٘م٤مت  ، واسمـ ؾمٕمد ذم(3 42)أظمرضمف اًمٗم٤ميمٝمل ذم أظمب٤مر ُمٙم٦م   (4)

 (.3/212 )، واسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرخيف (13 / )و
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 .( )شوم٠مٟم٤م ظمػميمؿ ٟمسب٤ًم، وظمػميمؿ أسًم٤م»: وذم ًمٗمظ

 :أُمرانذم هذا احلدي٨م 

ٟمٗمك ٟمٗمٞم٤ًم قم٤مًُم٤م أٟمف مل يتٓمرق إمم اًمٜمس٥م إىمدس رٌء مم٤م يم٤من ذم   أٟمف: أوال

قمٝمد اجل٤مهٚمٞم٦م، ويمٗمك هذا سمٜمٗمسف دًمٞمالً، و محُؾ أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م قمغم ظمّمقص اًمزٟم٤م 

 .ختّمٞمٌص سمال خمّمص

٤م ُمتّماًل ( )هق ًمٖمق: وثاكقًا  . ، طمٞم٨م ٟمٗمك اًمزٟم٤م سحًي

، وذم مجٞمع ه١مٓء يٜمدرج ش٤مأٟم٤م ظمػميمؿ أسمً »: صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿ ي٘مقل: ثافثًا

يِمٛمؾ طمٙمُؿ احلدي٨م اجلٛمٞمَع، ومٞمٜمسح٥م : ؾمٞمدٟم٤م ؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو ىمٓمًٕم٤م؛أي

أومْمؾ  صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿطمٙمٛمف قمغم ؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو، ويٙمقن أسمقه 

ُمـ زيد سمـ قمٛمرو  واًمد ؾمٕمٞمد وُمـ اجلٛمٞمع، وهذا همػم ضم٤مئزسمحٙمؿ أي٦م سمٖمػم 

 .إيامن

 :افدفقل افعارش

 (. )﴾اهللُ َأقْمَٚمُؿ طَمٞم٨ُْم جَيَْٕمُؾ ِرؾَم٤مًَمتَفُ ﴿: ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: قلأىم

أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمِمٝمد أن رب اًمٕمّزة قمّز وقمال يّمٓمٗمل أقمز حمؾ وأيمرُمف 

                                                        

، وُمـ ـمري٘مف اًمبٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمبقة ( 1 ص)أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م   ( )

 (.28، 21/ )، وُمـ ـمري٘مف اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرخيف (12 و 12 / )

 .محؾ أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م قمغم ظمّمقص اًمزٟم٤م: أي  (4)

 [42 : إٟمٕم٤مم]  ( )
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ًمٚمرؾم٤مًم٦م؛ وًمذًمؽ مل جيٕمؾ اًمرؾم٤مًم٦م ذم اًمسٗمٚم٦م وإراذل، صمؿ أيام رء أرذل 

ٟمف وشمٕم٤ممم وأٟمجس ُمـ اًمٙمٗمر واًمنمك؟ ويمٞمػ يّمٚمح اًمٙمٗمر أن يقدع اهلل ؾمبح٤م

 !ٟمقر اًمرؾم٤مًم٦م ومٞمف؟

اًمٙمٗم٤مر حمؾ ًمٚمٖمْم٥م واًمٚمٕمٜم٦م، وإيداع ٟمقر اًمرؾم٤مًم٦م يستدقمل حمؾ رىض 

 .ورمح٦م

ذات يقم همٚم٥م قمغم أّم اعم١مُمٜملم اًمّمدي٘م٦م قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م اخلقف 

هل٤م ؾمٞمدٟم٤م قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل  لُمـ اهلل، ويم٤مٟم٧م شمبٙمل وشمترضع، وم٘م٤م

صغم اهلل قمٚمٞمف عم١مُمٜملم أن اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم زوج اعمّمٓمٗمك أحتسبلم ي٤م أم ا: )قمٜمٝمام

ضم٧م قمٜمل ومرج اهلل قمٜمؽ: )، ىم٤مًم٧م أم اعم١مُمٜملم(ضمذوة ُمـ ضمٝمٜمؿ؟ شمٕم٤ممم وؾمٚمؿ  (.ومرَّ

إن اهلل أسمك زم أن » :صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿوذم احلدي٨م ٟمٗمسف ي٘مقل اًمرؾمقل 

ـ أيب ه٤مًم٦م ريض رواه اسمـ قمس٤ميمر قمـ هٜمد سمش أشمزوج أو أزوج إٓ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م

 .( )اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

أن شمٙمقن  صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿإذا يم٤من اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أسمك حلبٞمبف 

ذم  صغم اهلل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وؾمٚمؿأزواضمف أهؾ اًمٜم٤مر، ومٙمٞمػ يتّمقر أن يرىض سم٢ميداع ٟمقره 

ن ظمٚم٘مف ُمـ دم اًمٙمٗم٤مر؟  !حمؾ اًمٙمٗمر، أو سمتٙمقُّ

ئؾ، إرسمٕم٦م إول ًمألئٛم٦م اًمٙمب٤مر، هذه دٓئؾ سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم قمنم ضمال

                                                        

، وسمٜمحقه اسمـ ىم٤مٟمع ذم ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م (23 /23)أظمرضمف اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ   ( )

(4   .) 
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واًمست٦م إظمػمة ٟمّمٞم٥م اًمٗم٘مػم ُمـ ومٞمض اًم٘مدير، شمٚمؽ قمنمة يم٤مُمٚم٦م، واحلٛمد هلل ذم 

 .إومم وأظمرة

 :تـبقفات باهرة

ذوع ذم اجلقاب وإسم٤مٟم٦م وضمف اًمّمقاب ورومع اًمقهؿ قماّم ضم٤مء ذم احلدي٨م ُمـ 

 قمـ آؾمتٖمٗم٤مر ٕسمقيف -^-اًمٜمٝمل ًمف 

 الل ودؾع اإلصؽالرشوع ىف تؼوية االشتد

أن يراد سم٤مٕب أسمق ـم٤مًم٥م، ، «أيب وأباك ِف افـار»: اًمٓمريؼ اًمقاضح ذم احلدي٨م

وقمغم ، (8)﴾ىَم٤مًُمقا َٟمْٕمبُُد إِهَلََؽ َوإًَِمَف آسَم٤مِئَؽ إسِْمَراِهٞمَؿ َوإؾِْماَمقِمٞمَؾ َوإؾِْمَح٤مَق ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم

 . (3) ﴾ٕسَمِٞمِف آَزرَ  ﴿هذا اعمٕمٜمك محؾ اًمٕمٚمامء ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ُمست٘مر قمغم أن آزر مل يٙمـ  "أهؾ اًمٙمت٤مسملم"و"أهؾ اًمتقاريخ"مج٤مع ُمـ واإل

وإٟمام يم٤من قمامًّ ًمسٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمسالم ُمـ اًمرب اجلٚمٞمؾ، واًمٜمٝمل  ( )أسًم٤م

                                                        

 [   : إٟمٕم٤مم] ( )

 [12: إٟمٕم٤مم] (4)

ًمإلُم٤مم أيب زيمري٤م  "ُمٕم٤مين اًم٘مرآن"ُم٤م ضم٤مء ذم  :وي١ميد ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم أمحد رض٤م ُمـ اإلمج٤مع  ( )

 : يمام يكم ، وٟمّمف(هب412)حيٞمك سمـ زي٤مد اًمٗمراء اعمتقرم ؾمٜم٦م 

اسمـ شم٤مرح، يم٠من آزر  -قمٚمٞمف اًمسالمؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ : أي –وىمد أمجع أهؾ اًمٜمس٥م قمغم أٟمف » 

ش ًم٘م٥م ًمف، وىمد سمٚمٖمٜمل أن ُمٕمٜمك آزر ذم يمالُمٝمؿ ُمٕمقج، يم٠مٟمف قم٤مسمف سمزيٖمف وسمٕمقضمف قمـ احلؼ

 .اٟمتٝمك

 أن اًمرواي٦م شمٜمٗمٞمف، ٓؾمٞمام: مل يثب٧م رواي٦م، سمؾ اًمٔم٤مهر(. يم٠من آزر ًم٘م٥م ًمف: )ىمقًمف: أىمقل 
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 .قمـ آؾمتٖمٗم٤مر ٓ يدل قمغم قمدم اًمتقطمٞمد، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

يّمكم قمغم اعمديقن، وطم٤مصؾ صالة  ^وذم صدر اإلؾمالم مل يٙمـ اًمٜمبل  

وم٤مُٓمتٜم٤مع ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر ًمٚمٛمديقن مل يٙمـ ُمبٜمٞم٤ًم قمغم ]اجلٜم٤مزة إٟمام هق آؾمتٖمٗم٤مر 

 [.قمدم إيامٟمف، وإٓ مل ي٠مذن اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمسالم سم٤مًمّمالة قمٚمٞمف ٕطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

يتٙمرر ُمٜمف اًمِمٗم٤مقم٦م، وئمؾ يدظمؾ  ^أن اًمٜمبل  :ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح :أؿول

ُمـ ٓ طمسٜم٦م قمٜمده ؾمقى اًمتقطمٞمد،  أهؾ اإليامن سمٙمرُمف ذم اجلٜم٤من، وأظمػًما يب٘مك

يا حمؿد9 ارؾع رأشك، وؿل »:  ^ؾم٤مضمًدا، وي٘م٤مل ًمف  ^ومٞمخر اًمِمٗمٞمع اعمِمٗمع 

 .«يسؿع فك، وشل تعط، واصػع تشػع،

ٓ إًمف إٓ اهلل، ي٘مقل : ي٤م رب؛ ائذن زم ومٞمٛمـ ىم٤مل»:  ^ي٘مقل ؾمٞمد اًمِم٤مومٕملم 

ل ًمٞمس ذًمؽ ًمؽ، وًمٙمـ، وقمزيت وضمالزم ويمؼمي٤مئ: رب اًمٕمزة قمز ضمالًمف

رواه اًمِمٞمخ٤من قمـ أٟمس سمـ ش ٓ إًمف إٓ اهلل: وقمٔمٛمتل؛ ٕظمرضمـ ُمٜمٝم٤م ُمـ ىم٤مل

                                                                                                                                  

 ،اؾمؿ أيب إسمراهٞمؿ آزر، وًمق صم٥م: اًمرواي٦م اًمتل ورد ومٞمٝم٤م أٟمف شم٤مرح، أو شمػمح، ضمقاسًم٤م عمـ ىم٤مل

ًمٙم٤من اًمس٤مئؾ أقمٚمؿ سمف، وًمٜم٘مؾ إًمٞمٜم٤م، واإلُم٤مم اًمٗمراء ريض اهلل قمٜمف همػم ضم٤مزم سمف، سمؾ هق 

ىمد سمٚمٖمٜمل أن ُمٕمٜمك : )، ويرده ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمد، وهق ىمقًمف(يم٠من آزر ًم٘م٥م: )وًمذًمؽ ىم٤مل ؛ؿم٤مك

، واإلُم٤مم اًمٗمراء يريد سمام أسمداه ُمـ زقمٛمف دومع ُمٕم٤مرض٦م اإلمج٤مع ُمـ (ُمٝمؿ ُمٕمقجآزر ذم يمال

أهؾ اًمٜمس٥م عم٤م ورد ذم اًمتٜمزيؾ، وٓ يتؿ هذا إٓ إذا شمٕملم يمقن آزر اؾماًم ٕيب إسمراهٞمؿ، وهق 

أٟمف قمؿ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم، وشم٠ميد ُمـ طمٞم٨م اًمرواي٦م، : ُمٜمٝم٤م: همػم ُمتح٘مؼ، وذم آزر وضمقه

َ ﴿: ًمف شمٕم٤ممموهق اعمراد ذم ىمق ، ودًم٧م قمٚمٞمف اًم٘مريٜم٦م ُمـ اًمتٜمزيؾ يمام [12: إٟمٕم٤مم] ﴾ٞمفِ سمِ ِٕ

 .سمٞمٜم٤مه سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم ُم٘م٤مًمتٜم٤م اعمٚمح٘م٦م هبذه اًمرؾم٤مًم٦م، وقمٚمٞمف اجلٛمٝمقر
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 .( ) رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمفُم٤مًمؽ 

                                                        

 ،إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م»: وًمٗمظ ُمسٚمؿ( 42 / 3 )، وُمسٚمؿ (1 12)أظمرضمف اًمبخ٤مري   ( )

ًمس٧م هل٤م، : اؿمٗمع ًمذريتؽ، ومٞم٘مقل :ُم٤مج اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض، ومٞم٠مشمقن آدم ومٞم٘مقًمقن ًمف

ًمس٧م هل٤م، : وم٢مٟمف ظمٚمٞمؾ اهلل، ومٞم٠مشمقن إسمراهٞمؿ، ومٞم٘مقل قمٚمٞمف اًمسالم؛وًمٙمـ قمٚمٞمٙمؿ سم٢مسمراهٞمؿ 

ًمس٧م هل٤م، : ؛ وم٢مٟمف يمٚمٞمؿ اهلل، ومٞم١مشمك ُمقؾمك، ومٞم٘مقلقمٚمٞمف اًمسالموًمٙمـ قمٚمٞمٙمؿ سمٛمقؾمك 

ًمس٧م : ؛ وم٢مٟمف روح اهلل ويمٚمٛمتف، ومٞم١مشمك قمٞمسك، ومٞم٘مقلقمٚمٞمف اًمسالموًمٙمـ قمٚمٞمٙمؿ سمٕمٞمسك 

أٟم٤م هل٤م، وم٠مٟمٓمٚمؼ : ، وم٠موشمك، وم٠مىمقلصغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،هل٤م، وًمٙمـ قمٚمٞمٙمؿ سمٛمحٛمد 

وم٠مىمقل سملم يديف، وم٠ممحد سمٛمح٤مُمد ٓ أىمدر قمٚمٞمف أن يٚمٝمٛمٜمٞمف  ؛وم٠مؾمت٠مذن قمغم ريب، ومٞم١مذن زم

ارومع رأؾمؽ، وىمؾ يسٛمع ًمؽ، وؾمؾ شمٕمٓمف، ! ي٤م حمٛمد: ًمف ؾم٤مضمًدا، ومٞم٘م٤مل زم اهلل، صمؿ أظمرّ 

اٟمٓمٚمؼ، ومٛمـ يم٤من ذم ىمٚمبف ُمث٘م٤مل طمب٦م ُمـ : أُمتل أُمتل، ومٞم٘م٤مل ؛رب: ٠مىمقلواؿمٗمع شمِمٗمع، وم

سمرة أو ؿمٕمػمة ُمـ إيامن وم٠مظمرضمف ُمٜمٝم٤م، وم٠مٟمٓمٚمؼ وم٠مومٕمؾ، صمؿ أرضمع إمم ريب وم٠ممحده سمتٚمؽ 

 ارومع رأؾمؽ، وىمؾ يسٛمع ًمؽ، وؾمؾ ؛ي٤م حمٛمد: ومٞم٘م٤مل زم ،اعمح٤مُمد، صمؿ أظمر ًمف ؾم٤مضمًدا

اٟمٓمٚمؼ، ومٛمـ يم٤من ذم ىمٚمبف ُمث٘م٤مل : زم ٞم٘م٤ملأُمتل أُمتل، وم ؛رب: شمٕمٓمف، واؿمٗمع شمِمٗمع، وم٠مىمقل

صمؿ أقمقد إمم ريب وم٠ممحده سمتٚمؽ  ،، وم٠مٟمٓمٚمؼ وم٠مومٕمؾُمٜمٝم٤مطمب٦م ُمـ ظمردل ُمـ إيامن وم٠مظمرضمف 

ارومع رأؾمؽ، وىمؾ يسٛمع ًمؽ، وؾمؾ  ؛ي٤م حمٛمد: اعمح٤مُمد، صمؿ أظمر ًمف ؾم٤مضمًدا، ومٞم٘م٤مل زم

ٚمبف أدٟمك اٟمٓمٚمؼ، ومٛمـ يم٤من ذم ىم: أُمتل أُمتل، ومٞم٘م٤مل ؛ربي٤م: شمٕمٓمف، واؿمٗمع شمِمٗمع، وم٠مىمقل

هذا ش أدٟمك أدٟمك ُمـ ُمث٘م٤مل طمب٦م ُمـ ظمردل ُمـ إيامن وم٠مظمرضمف ُمـ اًمٜم٤مر، وم٠مٟمٓمٚمؼ وم٠مومٕمؾ

ًمق ُمٚمٜم٤م إمم : ىمٚمٜم٤م ،٤منبَّ طمدي٨م أٟمس اًمذي أٟمب٠مٟم٤م سمف، ومخرضمٜم٤م ُمـ قمٜمده، ومٚمام يمٜم٤م سمٔمٝمر اجلَ 

ومدظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف، ومسٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمف، : ىم٤مل -وهق ُمستخػ ذم دار أيب ظمٚمٞمٗم٦م-احلسـ ومسٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمف 

ضمئٜم٤م ُمـ قمٜمد أظمٞمؽ أيب محزة، ومٚمؿ ٟمسٛمع ُمثؾ طمدي٨م طمدصمٜم٤مه ذم ! أسم٤م ؾمٕمٞمدي٤م : وم٘مٚمٜم٤م

ىمد طمدصمٜم٤م سمف ُمٜمذ : ُم٤م زادٟم٤م، ىم٤مل: ىمٚمٜم٤م ،هٞمف: هٞمف، ومحدصمٜم٤مه احلدي٨م، وم٘م٤مل: اًمِمٗم٤مقم٦م، ىم٤مل
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 .واحلٛمد هلل وصغم اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمِمٗمٞمع اًمرومٞمع وآًمف، وسم٤مرك وؾمٚمؿ

شمقذم إسمقان اًمٙمريامن ىمبؾ اإلؾمالم، ومٕمٜمد ذًمؽ إٟمام يم٤مٟم٤م أهؾ شمقطمٞمد وأهؾ ٓ 

وسمٕمد ذًمؽ أطمٞم٤ممه٤م اهلل شمٕم٤ممم يمام ( ًمٞمس ذًمؽ ًمؽ: )ـ ىمبٞمؾإًمف إٓ اهلل، وم٤مًمٜمٝمل ُم

، ومآُمٜم٤م ^إمت٤مًُم٤م ًمٚمٜمٕمٛم٦م قمٚمٞمف  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ  -أطمٞم٤م أصح٤مب اًمٙمٝمػ؛ 

 .وارشم٤مطم٤م سمٕمد ُم٤م شمنموم٤م سم٤مًمّمحب٦م ^ سمف 

وهذا اإلطمٞم٤مء ُمـ أضمؾ احلٙمٛم٦م اإلهلٞم٦م وىمع ذم طمج٦م اًمقداع طمٞم٨م شمؿ ٟمزول 

ُؽْم ﴿:يمٛمٚمتف آي٦ماًم٘مرآن، وُأشمؿَّ اًمديـ اإلهلل وأ ْق ؾر رْؿُت عر ْْت أر ـرُؽْم ور ُؽْم دِي ْؾُت لر اْلقرْومر أرْكؿر

تِي  .( )طمتك ي٘مع إيامهنام سم٤مًمديـ يمٚمف وسم٤مًمنميٕم٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م  ( )﴾كِْعؿر
                                                                                                                                  

قمنميـ ؾمٜم٦م وهق يقُمئذ مجٞمع، وًم٘مد شمرك ؿمٞمئ٤ًم، ُم٤م أدري أٟمز اًمِمٞمخ أو يمره أن حيدصمٙمؿ 

ـْ قَمَجٍؾ﴾ : وىم٤ملطمدصمٜم٤م، ومْمحؽ : ىمٚمٜم٤م ًمف! ومتٜمٙمٚمقا َس٤مُن ُِم ٟمْ ؼَ اإِل ُم٤م [ 1 : إٟمبٞم٤مء]﴿ظُمِٚم

صمؿ أرضمع إمم ريب ذم اًمراسمٕم٦م، وم٠ممحده سمتٚمؽ »: ذيمرت ًمٙمؿ هذا إٓ وأٟم٤م أريد أن أطمدصمٙمٛمقه

ارومع رأؾمؽ، وىمؾ يسٛمع ًمؽ، وؾمؾ ! ي٤م حمٛمد: اعمح٤مُمد، صمؿ أظمر ًمف ؾم٤مضمًدا، ومٞم٘م٤مل زم

ًمٞمس ذًمؽ : ٓ إًمف إٓ اهلل، ىم٤مل: ىم٤ملي٤م رب ائذن زم ومٞمٛمـ : شمِمٗمع، وم٠مىمقل شمٕمٓمف، واؿمٗمع

 ؛ؼمي٤مئلضموًمٙمـ، وقمزيت ويمؼمي٤مئل وقمٔمٛمتل و –ًمٞمس ذًمؽ إًمٞمؽ : أو ىم٤مل –ًمؽ 

وم٠مؿمٝمد قمغم احلسـ أٟمف طمدصمٜم٤م سمف أٟمف ؾمٛمع أٟمس سمـ : ىم٤ملش ٓ إًمف إٓ اهلل: ٕظمرضمـ ُمـ ىم٤مل

 .ىمبؾ قمنميـ ؾمٜم٦م وهق يقُمئذ مجٞمع –راه ىم٤مل أُ  –ُم٤مًمؽ 

 .قمٜمد اًمِمٞمخلم رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمفريرة وذم اًمب٤مب قمـ ؾمٞمدٟم٤م أيب ه 

 [ : اعم٤مئدة] ( )

  صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿطم٩م رؾمقل اهلل : ىم٤مًم٧م -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م  -قمـ قم٤مئِم٦م   (4)

طمج٦م اًمقداع، ومٛمر قمغم قم٘مب٦م احلجقن وهق سم٤مك طمزيـ ُمٖمتؿ، ومبٙمٞم٧م ًمبٙم٤مئف، صمؿ إٟمف ـمٗمؼ 



 

 
 

 61 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 

 رشوع ِف اجلواب ظن اإلصؽال

 ِف حديث إحقاء أبويه صذ اَّلل تعاػ ظؾقه وشؾم

احلٗم٤مظ اجلالل  هم٤مي٦م ُم٤م ومٞمف هق اًمْمٕمػ يمام طم٘م٘مف ظم٤مشمؿطمدي٨م اإلطمٞم٤مء 

واحلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ذم اًمٗمْم٤مئؾ ُم٘مبقل ، (وٓ قمٓمر سمٕمد اًمٕمروس) ( )اًمسٞمقـمل

سمؾ ىم٤مل  "اهل٤مد اًمٙم٤مف ذم طمٙمؿ اًمْمٕم٤مف"يمام طم٘م٘مٜم٤مه سمام ٓ ُمزيد قمٚمٞمف ذم رؾم٤مًمتٜم٤م 

أومْمؾ اًم٘مرى ًم٘مراء أم "، ي٘مقل ذم ٤مظٗمصححف قمدة طم :اإلُم٤مم اسمـ احلجر اعمٙمل

همػم إٟمبٞم٤مء وأُمٝم٤مشمف إمم آدم   ٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل شمٕمإن آسم٤مء اًمٜمبل : )"اًم٘مرى

إٟمف خمت٤مر وٓ يمريؿ وـم٤مهر، : وطمقاء ًمٞمس ومٞمٝمؿ يم٤مومر؛ ٕن اًمٙم٤مومر ٓ ي٘م٤مل ذم طم٘مف

سمؾ ٟمجس، وىمد سطم٧م إطم٤مدي٨م سم٠مهنؿ خمت٤مرون، وأن أسم٤مء يمرام وإُمٝم٤مت 

اِجِدينَ ﴿: ـم٤مهرات، وأيًْم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم َبَك ِِف افسه أن : ٤مؾمػم ومٞمفقمغم أطمد اًمتٗم ﴾َوَتَؼؾُّ

ومٝمذا سيح ذم أن أسمقي اًمٜمبل  : اعمراد شمٜم٘مؾ ٟمقره ُمـ ؾم٤مضمد إمم ؾم٤مضمد، وطمٞمٜمئذ

آُمٜم٦م وقمبد اهلل ُمـ أهؾ اجلٜم٦م؛ ٕهنام أىمرب اعمخت٤مريـ ًمف   صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

                                                                                                                                  

ت إمم ضمٜم٥م اًمبٕمػم، ومٛمٙم٨م قمٜمل وم٤مؾمتٜمدش اؾمتٛمسٙمل ؛ي٤م محػماء»: ي٘مقل[ ذع: أي]

ٟمزًم٧م ُمـ ! سم٠ميب أٟم٧م وأُمل ي٤م رؾمقل اهلل: ـمقياًل، صمؿ قم٤مد إزم وهق ومرح ُمتبسؿ، وم٘مٚم٧م ًمف

 !وأٟم٧م ومرح ُمتبسؿ قمٜمدي وأٟم٧م سم٤مك طمزيـ ُمٖمتؿ، ومبٙمٞم٧م ًمبٙم٤مئؽ، صمؿ إٟمؽ قمدت إزمَّ 

ذهب٧م ًم٘مؼم أُمل ؾم٠مًم٧م ريب أن حيٞمٞمٝم٤م، وم٠مطمٞم٤مه٤م ومآُمٜم٧م ورده٤م اهلل »: ومٛمؿ ذاك؟ ىم٤مل

 (. 1 / )اًمسػمة احلٚمبٞم٦م . ششمٕم٤ممم

 (.1 4/4( )ُمس٤مًمؽ احلٜمٗم٤م)احل٤موى ًمٚمٗمت٤موى رم  ( )
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وهذا هق احلؼ، سمؾ ذم طمدي٨م صححف همػم واطمد ُمـ  صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

ٟم٘مٚمتف  ( )اًمخ...... أن اهلل شمٕم٤ممم أطمٞم٤ممه٤م ومآُمٜم٤م سمف: ـمٕمـ ومٞمفاحلٗم٤مظ، ومل يٚمتٗمتقا عمـ 

 .خمتًٍما، وومٞمف ـمقل، هٙمذا ىم٤مل، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ

أُمر اإلطمٞم٤مء، اٟمدومع ُم٤م زقمؿ احل٤مومظ اسمـ دطمٞم٦م ُمـ خم٤مًمٗمتف  ]ُمـ[وسمام ىمّرر :أؿول

إن اإلطمٞم٤مء إلطمداث : وإٟم٤م ٓ ٟم٘مقل! ٔي٤مت قمدم اٟمتٗم٤مع اًمٙم٤مومر سمٕمد ُمقشمف، يمٞمػ؟

وشمٗم٤مصٞمؾ ديٜمف إيمرم سمٕمد اعميض  ^سمٕمد يمٗمر، سمؾ إلقمٓم٤مء اإليامن سمٛمحٛمد  إيامن

قمغم حمض اًمتقطمٞمد، وطمٞمٜمئٍذ ٓ طم٤مضم٦م سمٜم٤م إمم ادقم٤مء اًمتخّمٞمص ذم أي٤مت يمام ومٕمؾ 

 : اًمٕمٚمامء اعمجٞمبقن، وُمٜمٝمجٜم٤م ذم هذا اًمب٤مب يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر

 [ُمـ اًمٓمقيؾ]

 وُمـ ُمذهبل طم٥م اًمدي٤مر ٕهٚمٝمب٤م 
 

 ُمببذاه٥موًمٚمٜمبب٤مس ومببٞمام يٕمِمبب٘مقن  
 

ويٓمٝمر  ،ُمـ أن يٙمػ اًمٚمس٤من ومال أىمؾَّ  ،وإٓ ،ومبٝم٤م وٟمٕمٛم٧مُمـ أطم٥م هذا، 

ي اًمٜمَّبِلَّ ﴿ :وخيِمك اًمققمٞمد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اجلٜم٤من ُٙمْؿ يَم٤مَن ُي١ْمِذ  .( )﴾ إِنَّ َذًمِ

ُم٤م أطمسـ ىمقل اعمتقىمٗملم ذم هذه : )"ذطمف"ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ طمجر اعمٙمل ذم 

: ؛  خلؼم اًمٓمؼماين^ص؛ وم٢من ذًمؽ ىمد ي١مذيف احلذر احلذر ُمـ ذيمرمه٤م سمٜم٘م: اعمس٠مًم٦م

 .( )شٓ شم١مذوا إطمٞم٤مء سمس٥م إُمقات»

                                                        

 (.11 ص)اعمٜمح اعمٙمٞم٦م ذم ذح اهلٛمزي٦م   ( )

 [ 2: إطمزاب]  (4)

وم٠مصؾ احلدي٨م قمٜمد ( 4/411)واٟمٔمر اًمبٞم٤من واًمتٕمريػ ( 2411)اعمٕمجؿ إوؾمط   ( )
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 .( )طمل إمم إسمد ُمٓمٚمع قمغم مجٞمع أومٕم٤مًمٜم٤م وأىمقاًمٜم٤م  ^أن اًمٜمبل : يٕمٜمل

ـَ ُي١ْمُذوَن َرؾُمقَل اهلِل هَلُْؿ قَمَذاٌب ﴿: واهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمز وضمؾ ي٘مقل ِذي َواًمَّ

 .حيت٤مط ذم ُمثؾ هذا اعمحؾ ضمًدا واًمٕم٤مىمؾ ضمريٌّ سم٠من  ( )﴾ َأًمِٞمؿٌ 

ْٛمٜم٤م أن اعمس ٠مًم٦م ًمٞمس٧م ىمٓمٕمٞم٦م وٓ إمج٤مقمٞم٦م، وًمٙمـ أّي ىم٤مـمع وأّي إمج٤مع ذم ؾمٚمَّ

، ٕن خيٓمئ اعمرء ذم إدب، ظمػم ُم٤مئ٦م أًمػ ُمرة ُمـ أن (اعمخ٤مًمػ)ذًمؽ اجل٤مٟم٥م 

 .ي١مدي سمف ظمٓم٠مه إمم إؾم٤مءة إدب يمام ورد ذم احلدي٨م

خيٓمئ ذم اًمٕمٗمق ظمػم ُمـ أن خيٓمئ  إن اإلُم٤مم ٕن»: ي٘مقل  ^إن رؾمقل اهلل 

رواه اسمـ أيب ؿمٞمب٦م واًمؽمُمذي ش ذم اًمٕمٗمق، ظمػم ُمـ أن أن خيٓمكء رم اًمٕم٘مقسم٦م

 .( ) -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م  -واحل٤ميمؿ وصححف، واًمبٞمٝم٘مل قمـ أم اعم١مُمٜملم 

: "إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم"ي٘مقل اإلُم٤مم طمج٦م اإلؾمالم اًمٖم٤مزم ىمدس رسه اًمٕم٤مزم ذم 

                                                                                                                                  

واعمقاه٥م (  1 ص)ش ًم٘مرىأومْمؾ اًم٘مرى ًم٘مراء أم ا»واٟمٔمر . احل٤ميمؿ وأمحد وهمػممه٤م

 (.2 / )اًمٚمدٟمٞم٦م 

وهذا ذح ًمٓمٞمػ ُمٜمف ًمٕمب٤مرة اسمـ طمجر، يتْمح سمف وضمف إيراده ًمٚمحدي٨م ذم ُمٕمرض   ( )

 .آؾمتدٓل

 [ 2: اًمتقسم٦م] (4)

، واًمبٞمٝم٘مل ذم (82/ )، واًمدارىمٓمٜمل (242 )، واًمؽمُمذي (2/82)أظمرضمف احل٤ميمؿ   ( )

، واسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ (8238 )، وقمبد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ (8 8/4)اًمسٜمـ 

 .-ريض اهلل قمٜمٝم٤م -وهمػمهؿ قمـ ؾمٞمدشمٜم٤م قم٤مئِم٦م ( 2 2 /2)
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 .( )(بػمة ُمـ همػم حت٘مٞمؼ ُم٤م مل يثب٧م قمـ شمقاشمروٓ دمقز ٟمسب٦م ُمسٚمؿ إمم يم)

يمقٟمف ُمـ أوٓد ومالن  صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿومٙمٞمػ يٜمس٥م إمم اعمّمٓمٗمك 

واٟمتٗم٤مء اًمٞم٘ملم سم٤مًمٚمس٤من همػم ٟم٤مف حلٙمؿ ! وومالن ُمـ همػم شمقاشمر وُمـ همػم ىمٓمع؟

اًمقضمدان، أيرىض وضمداٟمٙمؿ أن يٙمقن يمالب أدٟمك قمبٞمد طمرضة اعمّمٓمٗمك اعمنمىم٦م 

ٕمٞمؿ ُمتٙمئلم قمغم رسر ُمرومققم٦م ُمتٜمٕمٛملم، وُمـ ظمٚم٘م٧م اجلٜم٦م ُمـ أضمٚمف ذم ضمٜم٤مت اًمٜم

 . قمٞم٤مًذا سم٤مهلل! يٙمقن أسمقاه ذم ُم٘م٤مم آظمر ذم همْم٥م وقمذاب؟

ٟمٕمؿ؛ صحٞمح أٟم٤َّم ٓ ٟمستٓمٞمع أن ٟمحٙمؿ قمغم اًمٖمٜمل احلٛمٞمد قمز ضمالًمف، وم٠مي 

 !وأي دًمٞمؾ ىم٤مـمع وضمد ذم ذًمؽ اجل٤مٟم٥م؟! رء ؾمقغ طمٙماًم آظمر؟

صحٞمح، يمال، وٓ سيح، وُم٤م صح ًمٞمس ًمٞمس ومٞمف أي طمدي٨م ! طم٤مؿم٤م هلل

 . سمٍميح، أسمداً 

يمام أذٟم٤م إًمٞمف إمج٤مًٓ هقاًمسبٞمؾ ُمـ اًمسٙمقت وطمٗمظ ضم٤مٟمبف صغم اهلل شمٕم٤ممم 

 .وسمٕمد وم٤مٓظمتٞم٤مر سمٞمد اعمخت٤مر على األقل،قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مٕدب 

                                                        

ٕٟمف ٓ دمقز ٟمسب٦م ُمسٚمؿ إمم يمبػمة ُمـ همػم : )، ومت٤مم قمب٤مرشمف(42 / )إطمٞم٤مء قمٚمؿ اًمديـ   ( )

، وم٢مٟمف رىض اهلل قمٜمفىمتؾ اسمـ ُمٚمجؿ قمٚمٞم٤ًم، وىمتؾ أسمق ًم١مًم١مة قمٛمر : جيقز أن ي٘م٤مل! حت٘مٞمؼ، ٟمٕمؿ

صغم اهلل شمٕم٤ممم ا، ومال جيقز أن يرُمك ُمسٚمؿ سمٗمسؼ أو يمٗمر ُمـ همػم حت٘مٞمؼ، ىم٤مل صمب٧م ُمتقاشمرً 

إٓ ارشمدت قمٚمٞمف إن مل يٙمـ  ،ٓ يرُمل رضمؾ رضماًل سم٤مًمٙمٗمر، وٓ يرُمٞمف سم٤مًمٗمسؼ»: قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 (.شص٤مطمبف يمذًمؽ
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 كؽتة إْلـقة

ومتفقده رىض اَّلل تعاػ ظـه الشتدالل فطقف بنيراد بعض األحاديث ِف 

اْلسن، وْسده ألشَمء أجداده وجداته ومراضعه ومؾعباته  صذ  ؾضل االشم

 اَّلل تعاػ ظؾقه وشؾم

 :ىم٤مل رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

اًمٔم٤مهر قمٜمقان اًمب٤مـمـ، وآؾمؿ ُمرآة اعمسٛمك، وإؾمامء شمٜمزل ُمـ  :أؿول

 .اًمسامء

ـَ »: صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿوي٘مقل اًمرؾمقل  إذا سمٕمثتؿ إزمَّ رضمالً، وم٤مسمٕمثقه طمس

ـَ آؾمؿاًمقضمف  قمـ أيب  "إوؾمط"واًمٓمؼماين ذم  "ُمسٜمده"رواه اًمبزار ذم . شطمس

 .( )سمسٜمد طمسـ قمغم إصح رىض اهلل ظـههريرة 

رواه  -ش اقمتؼموا إرض سم٠مؾمامئٝم٤م»: صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿي٘مقل اًمرؾمقل 

وهق طمسـ  رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝماماسمـ قمدي قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد 

 .( )ًمِمقاهده

                                                        

، (21  )اًمبٖمقي ذم ذح اًمسٜم٦م  رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمفأظمرضمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة   ( )

، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ( 112)، واًمٓمؼماين ذم إوؾمط (8/21)جمٛمع اًمزائد  واًمبزار يمام ذم

، وُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ( 31/ )، اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء ( 3 / )شم٤مريخ أصبٝم٤من 

 (.11 /2)ريض اهلل قمٜمٝمام اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ 

، واسمـ طمجر ذم ( 2 /4)، واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ (8832)أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م   (4)
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صغم اهلل شمٕم٤ممم يم٤من رؾمقل اهلل )اهلل سمـ ُمسٕمقد رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وي٘مقل قمبد

رواه اإلُم٤مم أمحد، ( يتٗم٤مءل وٓ يتٓمػم، ويم٤من حي٥م آؾمؿ احلسـ  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .( )واًمٓمؼماين، واًمبٖمقي ذم ذح اًمسٜم٦م

صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف إن اًمٜمبل ):رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤مشم٘مقل أم اعم١مُمٜملم اًمّمدي٘م٦م 

 .( )رواه اًمؽمُمذي(. آؾمؿ اًم٘مبٞمح يم٤من يٖمػم وؾمٚمؿ

إذا ؾمٛمع سم٤مٓؾمؿ  صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿيم٤من رؾمقل اهلل : )وذم أظمرى قمٜمٝم٤م

، وهق قمٜمد ( )رواه اًمٓمؼماين سمسٜمد صحٞمح(. اًم٘مبٞمح، طمّقًمف إمم ُم٤م هق أطمسـ ُمٜمف

 .( )اسمـ ؾمٕمد قمـ قمروة ُمرؾمالً 

يم٤من ٓ يتٓمػم ُمـ   صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿإن اًمٜمبل : )وىم٤مل سمريدة إؾمٚمٛمل

                                                                                                                                  

 .ُمقىمقوًم٤م رىض اهلل قمٜمفقمـ اسمـ ُمسٕمقد ( 24 / )اعمٓمٚم٘م٦م إُم٤مزم 

، (2842)اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -أظمرضمف ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس   ( )

، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم (3  ،  1 ، 421/ )، وأمحد (4231)واًمٓمٞم٤مًمز 

 (.2/422)، واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ (2  /  )

، وذيمر اًمؽمُمذي قمٛمـ روى (2/22)قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ  ، واسمـ(3 48)أظمرضمف اًمؽمُمذي   (4)

 .اطمتامل يمقٟمف قمـ قمروة ُمرؾمالً 

، واخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف (42 / )، واًمّمٖمػم (4181)أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط   ( )

اًمبٖمقي ذم ذح اًمسٜم٦م  رىض اهلل قمٜمف، وأظمرضمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة (81 /1)

 (.2/22)، واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ (12  )

 ( 22/ )ت اسمـ ؾمٕمد ـمب٘م٤م  (2)
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 رء، وم٢مذا سمٕم٨م قم٤مُمالً، ؾم٠مل قمـ اؾمٛمف، وم٢مذا أقمجبف اؾمٛمف، ومرح سمف، وُرئل سمنم

يمراهٞم٦م ذًمؽ ذم وضمٝمف، وإذا دظمؾ ىمري٦م،  ذًمؽ ذم وضمٝمف، وإن يمره اؾمٛمف، رئل

ؾم٠مل قمـ اؾمٛمٝم٤م، وم٢من أقمجبف اؾمٛمٝم٤م، ومرح سمف ورئل سمنم ذًمؽ ذم وضمٝمف، وإن يمره 

 .( )أسمق داود رواه( اؾمٛمٝم٤م، رئل يمراهٞم٦م ذًمؽ ذم وضمٝمف

أن ٓطمظ هٜمٞمٝم٦م سمٕملم شمبٍم احلؼ إًمٓم٤مَف اخلٗمٞم٦م ُمـ اعمراقم٤مة اإلهلٞم٦م 

قمبد اهلل  صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؛ إن اؾمؿ أيب اًمٜمبل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿًمٚمحبٞم٥م 

 .اًمذي هق أومْمؾ أؾمامء إُم٦م

هلل وقمبد قمبد ا: أطم٥م أؾمامءيمؿ إمم اهلل»:صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿي٘مقل اًمرؾمقل 

 -رواه ُمسٚمؿ، وأسمق داود، واًمؽمُمذي، واسمـ ُم٤مضمف قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر ش اًمرمحـ

 .( ) -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام

ُمِمتؼ ُمـ إُمـ ( آُمٜم٦م) –ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م  -واؾمؿ اًمقاًمدة اعم٤مضمدة 

 . وإُم٤من، وُمس٤موق ًمإليامن ذم آؿمت٘م٤مق

يم٤مٟم٧م إؿم٤مرة إمم شمقًمد طمٞم٨م ( قمبد اعمٓمٚم٥م ؿمٞمب٦م احلٛمد)واجلد إجمد يم٤من 

إزيمك إـمٝمر أمحد وحمٛمد وطم٤مُمد وحمٛمقد اعمِمتؼ ُمـ هذا اعمّمدر اًمزيمل 

                                                        

، ( 811)، واًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى (341 )، وأسمق داود (2841)أظمرضمف اسمـ طمب٤من   ( )

، واسمـ قمس٤ميمر ذم (28 /2)، وأمحد (41  )، واًمِمٕم٥م (21 /8)واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ 

 (.2/11)شم٤مرخيف 

، واسمـ (2 8 4)و(   48)، واًمؽمُمذي (2323)، وأسمق داود (4  4)أظمرضمف ُمسٚمؿ   (4)

 .وهمػمهؿ( 148 )ُم٤مضمف 
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 . احلٛمٞمد

ُمزي٦م هذا آؾمؿ اًمٓم٤مهر أفمٝمر ( وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م قمٛمرو سمـ قم٤مئذ: )واجلدة اعم٤مضمدة

صغم اهلل ُمـ اًمِمٛمس؛ ذم احلدي٨م ضم٤مء وضمف شمسٛمٞم٦م سمتقل اًمزهراء سم٠من ىم٤مل اًمرؾمقل 

رواه ش ٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مر٤مـمٛم٦م؛ ٕن اهلل شمٕم٤ممم ومٓمٛمٝم٤م وحمٞمؾمامه٤م ومإٟمام »: شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .( )ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام -اخلٓمٞم٥م قمـ اسمـ قمب٤مس 

اهلب٦م واًمٕمٓم٤مء، وىمبٞمٚمتف سمٜمق زهرة، : ُمٕمٜم٤مه( وه٥م)ُمـ ىِمبَؾ إم  ^وضَمدُّ اًمٜمبل 

 . طم٤مصٚمٝم٤م اًمٚمٛمٕم٤من

 ."فؾمػمشم"اًمّم٤محل٦م، يمام ذيمر اسمـ هِم٤مم ذم : أي( سمرة)وضمدشمف ُمـ ىمبؾ إم 

 :ه١مٓء أصقًمف اخل٤مص٦م، واٟمٔمروا اعمراضع

صمقيب٦م طمٞم٨م يس٤موق اؾمٛمٝم٤م اًمثقاب ذم آؿمت٘م٤مق، وهل٤م احلظ  :ادرضعة األوػ

 .إوومر ُمـ هذا اًمٗمْمؾ اإلهلل

صغم  –اًمسٞمدة طمٚمٞمٛم٦م سمٜم٧م قمبد اهلل سمـ طم٤مرث، ىم٤مل اًمٜمبل  :ادرضعة افثاكقة

ّمٚمتلم حيبٝمام اهلل إن ومٞمؽ خل»: ٕؿم٩مِّ قمبد اًم٘مٞمس –اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 .( )شاحلٚمؿ وإٟم٤مة: ورؾمقًمف

                                                        

، وُمـ ـمري٘مف اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف (23 / )أظمرضمف اسمـ مجٞمع ذم ُمٕمجؿ ؿمٞمقظمف   ( )

 (.4 2/ )، واٟمٔمر شمٜمزيف اًمنميٕم٦م (48 /4 )

، (2442)، وأسمق داود (1412)و(  222)، واسمـ طمب٤من (8 )و( 1 )أظمرضمف ُمسٚمؿ   (4)

 .وهمػمهؿ(   41)واًمؽمُمذي 
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اًمسٕم٤مدة؛ شمنموم٧م سمنمف اإلؾمالم واًمّمحب٦م؛ يمام : سمٜمق ؾمٕمد، ُمٕمٜم٤مه: ىمبٞمٚمتٝمام

اًمتحٗم٦م اجلسٞمٛم٦م ذم إصمب٤مت إؾمالم »: سمٞمٜمف اإلُم٤مم ُمٖمٚمٓم٤مئل ذم ضمزء طم٤مومؾ ؾمامه

 .شطمٚمٞمٛم٦م

يمام ذم  ه؛يقم طمٜملم، ىم٤مم هل٤م وسمسط هل٤م رداء صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿعم٤م أشمتف 

 .( )قمـ قمٓم٤مء سمـ يس٤مر "آؾمتٞمٕم٤مب"

زوضمٝم٤م اًمذي هق ص٤مطم٥م ًمبـ اعمرضٕم٦م وأسمقه صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

احل٤مرث اًمسٕمدي، هذا أيًْم٤م شمنمف سمنمف اإلؾمالم واًمّمحب٦م؛ : رض٤مقًم٤م اؾمٛمف

اؾمٛمع ُم٘م٤مًم٦م ! ي٤م طم٤مرث: يزوره، ىم٤مًم٧م ًمف ىمريش ذم اًمٓمريؼ  ^ىمد ضم٤مء اًمٜمبل 

ىم٤مل سمٕمد ُم٤م أشم٤مه  ،شاضمٜم٦م وٟم٤مرً : ٕمقصمقن، واهلل أقمّد داريـاعمقشمك ُمب»: اسمٜمؽ؛ ي٘مقل

أضمؾ، أٟم٤م أىمقل يمذًمؽ، »: ىم٤مل! ي٤م اسمٜمل؛ ىمقُمؽ يِمٙمقٟمؽ :صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اٟمٔمر، أًمٞمس هذا ذًمؽ : أىمقل. وي٤م أسمتل؛ إذا يم٤من ذًمؽ اًمٞمقم، ٕٟمبئٜمّؽ آظمًذا سمٞمدك

ث يذيمر ُم٘م٤مًمتف شمٚمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يم٤من احل٤مر: يٕمٜمل شاًمٞمقم اًمذي يمٜم٧م أظمؼم قمٜمف

رواه . ٕن أظمذ اسمٜمل سمٞمدي، ٓ يرؾمٚمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل طمتك يدظمٚمٜمل اجلٜم٦م: وي٘مقل

                                                        

ضم٤مءت : )سمـ أؾمٚمؿ قمـ قمٓم٤مء سمـ يس٤مر ىم٤مل روى زيد(: 2/424)ىم٤مل ذم آؾمتٞمٕم٤مب  ( )

ُمـ اًمرض٤مقم٦م قمٞمف يقم طمٜملم، وم٘م٤مم   صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿطمٚمٞمٛم٦م سمٜم٧م قمبد اهلل أم اًمٜمبل 

وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب اًمٓمٗمٞمؾ  ريض اهلل قمٜمف قمٜمد (. إًمٞمٝم٤م وسمسط هل٤م رداءه، ومجٚمس٧م قمٚمٞمف

، وأسمق داود (8 8/4)ش اعمخت٤مرة»، واًمْمٞم٤مء ذم (22 /2)، واحل٤ميمؿ (4 24)اسمـ طمب٤من 

، واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م (432 )ش إدب اعمٗمرد»، واًمبخ٤مري ذم (311)، وأسمق يٕمغم (22 2)

 (.2  /42)، واسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرخيف (  4)و( 4 4)ش اعمٙم٤مرم إظمالق»ذم 
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 .( )شيقٟمس سمـ سمٙمػم»

أصدىمٝم٤م طم٤مرث »: ىم٤مل صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾموذم احلدي٨م أن رؾمقل اهلل 

وأسمق داود، واًمٜمس٤مئل قمـ أيب وه٥م  ،"إدب اعمٗمرد"رواه اًمبخ٤مري ذم ش ومه٤مم

َِمٛمل  )  اهلل شمٕم٤ممم قمٜمفرىضاجلُ
 
). 

ُمـ اًمرض٤مقم٦م اًمذي يم٤من ذيٙمف ذم اًمثدي،  صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾمأظمقه 

                                                        

. احل٤مرث سمـ قمبد اًمٕمزى سمـ روم٤مقم٦م اًمسٕمدي، يٙمٜمك أسم٤م ذؤي٥م، أدرك اإلؾمالم وأؾمٚمؿ  ( )

طمدصمٜم٤م اسمـ إؾمح٤مق، طمدصمٜمل واًمدي قمـ رضم٤مل ُمـ سمٜمل ؾمٕمد : لرواه يقٟمس سمـ سمٙمػم، ىم٤م

صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمدم احل٤مرث أسمق رؾمقل اهلل ُمـ اًمرض٤مقم٦م قمٚمٞمف : سمـ سمٙمر ىم٤مًمقا

: أٓ شمسٛمع ي٤م طم٤مرث ُم٤م ي٘مقل اسمٜمؽ؟ ىم٤مل: وم٘م٤مًم٧م ًمف ىمريش ،سمٛمٙم٦م طملم أٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن

قر، وأن هلل داريـ يٕمذب ومٞمٝمام ُمـ قمّم٤مه ذم اًم٘مب ـْ وُم٤م ي٘مقل؟ ىم٤مًمقا؟ يزقمؿ أن اهلل يبٕم٨م ُمَ 

ُم٤مًمؽ ! أي سمٜمل: ويٙمرم ومٞمٝمام ُمـ أـم٤مقمف، ىمد ؿمت٧م أُمرٟم٤م، وومرق مج٤مقمتٜم٤م، وم٠مشمك وم٘م٤مل

إن اًمٜم٤مس يبٕمثقن سمٕمد اعمقت،صمؿ يّمػمون إمم : وًم٘مقُمؽ يِمٙمقٟمؽ، ويزقمٛمقن أٟمؽ شم٘مقل

ًمٞمقم ي٤م أٟم٤م أزقمؿ ذًمؽ، ومل ىمد يم٤من ذًمؽ ا»: صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿضمٜم٦م وٟم٤مر؟ وم٘م٤مل 

، وم٠مؾمٚمؿ احل٤مرث سمٕمد ذًمؽ، ومحسـ شًم٘مد أظمذت سمٞمدك طمتك أقمرومؽ طمديثؽ اًمٞمقم، أسم٧م

ٓ يرؾمٚمٜمل إن ؿم٤مء  ،ًمق أظمذ اسمٜمل سمٞمدي ومٕمرومٜمل ُم٤م ىم٤مل: إؾمالُمف، ويم٤من ي٘مقل طملم أؾمٚمؿ

وضمد قمٜمد اسمـ ؾمٕمد ذم ( 24 / )اًمزرىم٤مين قمغم اعمقاه٥م . اهلل طمتك يدظمٚمٜمل اجلٜم٦م

ظمٞمف ُمـ اًمرض٤مع، ذيمر احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م أن ذًمؽ يم٤من ٕ(:    / )اًمٓمب٘م٤مت 

 .أٟمف حيتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ وىمع ًمألب وآسمـ(: 484/ )

، وأسمق (22 /2)، وأمحد ( /3/2)، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ (2321)أظمرضمف أسمق داود   (4)

 .وهمػمهؿ( 2 8 )، واًمبخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد (23 1)يٕمغم 
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يدع ًمف اًمثدي إيرس، قمبد اهلل اًمسٕمدي، هذا أيًْم٤م  صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾمويم٤من 

 .( )شدشمنمف سم٤مإلؾمالم واًمّمحب٦م، يمام قمٜمد اسمـ ؾمٕمد ذم ُمرؾمؾ صحٞمح اإلؾمٜم٤م

صذ اهلل اًمٙمؼمى اًمرض٤مقمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٚمٝمٞمف  وشؾمصذ اهلل تعاػ ظؾقه أظمتف 

شمٜمِمد أؿمٕم٤مًرا شمِمتٛمؾ قمغم اًمدقم٤مء وهل  ٧مذم احلجر، ويم٤مٟم تعاػ ظؾقه وشؾم

، صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾمُمْمجٕم٦م ًمف قمغم صدره٤م، ُمـ أضمؾ ذًمؽ دقمٞم٧م أم اًمٜمبل 

ؿمٞمامء اًمسٕمدي٦م؛ يٕمٜمل ذات قمٚمؿ وأُم٤مرة شمٔمٝمر وشمٚمقح ُمـ سمٕمٞمد، هذه أيًْم٤م شمنموم٧م 

 .إلؾمالم واًمّمحب٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤مسم٤م

ذات يقم يم٤مٟم٧م اًمسٞمدة طمٚمٞمٛم٦م شمٜمٓمٚمؼ وىمد اطمتْمٜم٧م اًمٜمبل صغم اهلل شمٕم٤ممم 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمجره٤م، إذا صمالث ؿمقاّب قمذارى أسمٍمن ذًمؽ اًمِمٙمؾ اًمريض 

ُمـ ومرط اعمحب٦م، ٟمزل   صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾمقمٜمد اهلل، وضٕمـ صمدهيـ ذم ومٛمف 

اعمرأة اًمٜمبٞمٚم٦م   :وُمٕمٜمك اًمٕم٤مشمٙم٦م –قم٤مشمٙم٦م : ؾ واطمدة ُمٜمٝمـاًمٚمبـ ًمٚمثالث، شمسٛمك يم

يمـ ُمـ ؾمٚمٞمؿ، وهق ُمِمتؼ ُمـ ؾمالُم٦م، وُمس٤موق ًمإلؾمالم ذم  -اًمٙمريٛم٦م اعمٕمٓمرة

 . ( )"آؾمتٞمٕم٤مب"آؿمت٘م٤مق، ذيمره اسمـ قمبد اًمؼم ذم 

ٟم٘مٚمف ش أٟم٤م اسمـ اًمٕمقاشمؽ ُمـ ؾمٚمٞمؿ»: قمغم هذا اعمٕمٜمك محؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء طمدي٨م

 .اًمسٝمٞمكم

صذ اهلل تعاػ ظؾقه سمآي٦م ويمراُم٦م إٓ وأقمٓمل ٟمبٞمٜم٤م  بكٟمُم٤م وم٤مز : ٦ماحل٘مٞم٘م :أؿول

                                                        

 (.   / )ـمب٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد   ( )

 .ذم شمرمج٦م ؾمٞم٤مسم٦م سمـ قم٤مصؿ ريض اهلل قمٜمف( 48 /4)آؾمتٞمٕم٤مب   (4)
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قمٚمٞمف ُمثٚمٝم٤م وأُمثؾ ُمٜمٝم٤م، يم٤من هذا شمٙمٛمٞماًل ًمتٚمؽ اعمرشمب٦م، طمٞم٨م أوضمد اعمسٞمح  وشؾم

ُمـ همػم أب ُمـ سمٓمـ اًمبتقل اًمبٙمر، وأوضمد اًمٚمبـ ذم صمدّي صمالث ضمقار  اًمسالم

 .تعاػ ظؾقه وشؾمصذ اهلل أسمٙم٤مر، يمراُم٦م حلبٞمبف اًمذي هق أذف سمري٦م اهلل 

ذيمره ذم . مل شمرضٕمف ُمرضٕم٦م إٓ أؾمٚمٛم٧م: ي٘مقل اإلُم٤مم أسمق سمٙمر اسمـ اًمٕمريب

 ."رساج اعمريديـ"يمت٤مسمف 

 !أرأي٧م هذا اإلرض٤مع، أ ًمٞمس ومٞمف اجلزئٞم٦م؟

، (سمريم٦م)اؾمٛمٝم٤م : صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾمًمرؾمقل اهلل  ادرضعة افثافثة 

ٛمـ واًمؼميم٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م واًم٘مقة، أم أيٛمـ، شمٜمبئ ه٤مشم٤من اًمٙمٚمٛمت٤من قمـ اًمٞمُ : وشمٙمٜمك

 .-ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م -يم٤مٟم٧م ُمـ اًمّمح٤مسمٞم٤مت اجلٚمٞمالت 

 .( )شأٟم٧م أُمل سمٕمد أُمل»: ي٘مقل هل٤م صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾميم٤من اًمٜمبل 

 ـرامة ألم أيؿن

فمٛم٠مت ذم ُمٝم٤مضمره٤م، ٟمزل دًمق سمحبؾ ٟمقراين ُمـ اًمسامء، ومنمسم٧م وروي٧م، صمؿ 

رواه اسمـ ؾمٕمد قمـ .  ؿمدة احلر وٓ شمٔمٛم٠ممل حتس سم٤مًمٕمٓمش ىمط، يم٤مٟم٧م شمّمقم ذم

 .( )قمثامن سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ

                                                        

، واسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرخيف (422 –  2/42)أظمرضمف اسمـ قمبد اًمؼم ذم آؾمتٞمٕم٤مب   ( )

(8/2 .) 

 (. 8/44)ـمب٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد   (4)
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 صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾمطملم وٓدشمف  صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾموُمـ ىم٤مسمٚمتف 

 .( )رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ قمٜمٝم٤م. ؿمٗم٤مء: شم٠مُّمؾ اؾمٛمٝم٤م

ريض اهلل شمٕم٤ممم  -هل أّم ؾمٞمدٟم٤م قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف، اًمّمح٤مسمٞم٦م اجلٚمٞمٚم٦م 

 .-قمٜمٝمام 

اؾمٛمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م : صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾميم٤مٟم٧م ؿم٤مهدة قمٜمد ُمقًمده اُمرأة 

 .-ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م  -قمبد اهلل اًمث٘مٗمٞم٦م، هذه أيًْم٤م صح٤مسمٞم٦م 

ي٤م قملم اإلٟمّم٤مف؛ هؾ يم٤من اضمتامع هذه إؾم٤مُمل اًمٓم٤مهرة اعمب٤مريم٦م ذم يمؾ 

ء، يمال واهلل، سمؾ اًمٕمٜم٤مي٦م إزًمٞم٦م شمٕمٛمدت هذه إؾمام! ٟمسب٦م وقمالىم٦م حمض صدوم٦م؟

 . واٟمتخب٧م هذه إؿمخ٤مص

صمؿ هٝمٜم٤م حمؾ ًمٚمت٠مُمؾ، أومٛمـ جُيٜم٥م هذا اًمٜمقر اًمٓم٤مهر ذوي إؾمامء اًم٘مبٞمح٦م 

! وأي ومٕمؾ ىمبٞمح؟! ذم اعمرشمٙمبلم إقمامل اًم٘مبٞمح٦م؟ صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾميْمٕمف 

اًمٙمٗمر واًمنمك، ُمٕم٤مذ اهلل، طم٤مؿم٤م صمؿ طم٤مؿم٤م، اًم٘م٤مسمالت ُمسٚمامت، اعمٚمٕمب٤مت 

رضمٚمف، ودُم٤مء ـمٞمب٦م  صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾمٞمٝم٤م حمٛمد ُمسٚمامت، أُم٤م سمٓمقن ُمد وم

يمٗمرة : ُمٓمٞمب٦م طمّمٚم٧م ُمٜمٝم٤م أضمزاء ذم هذا اجلسؿ اًمٜمقراين، وم٠موًمئؽ يمذا ويمذا؛ أي

 .-طم٤مؿم٤م هلل  –!وُمنميمقن، يمٞمػ ي٘مبؾ هذا ؟

 خذا دیکھا نہیں قذرت سے جانا

 ما بنذہ عشقیم ودیگر ہیچ نذا نیم

 ُم٤م رأيٜم٤م اهلل، وًمٙمبـ قمرومٜمب٤مه، سم٤مًم٘مبدرة
 

                                                        

 (.11)دٓئؾ اًمٜمبقة ٕيب ٟمٕمٞمؿ   ( )
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 ٟمحـ قمبٞمد اًمٕمِمؼ، ٓ ٟمٕمرف ؿمٞمئ٤مً ؾمقاه

 ؾائدة طاهرة باهرة

هذه اًمٓمري٘م٦م إٟمٞم٘م٦م؛ أقمٜمل ٟمج٤مة إسمقيـ اًمٙمريٛملم، اًمتل شمقظمٞمٜم٤مه٤م قمغم شمٜمقع 

سمتقومٞم٘مف  –اعمس٤مًمؽ هل اعمخت٤مرة قمٜمد يمب٤مر إئٛم٦م إضمٚم٦م، واًمٕمٚمامء اعمِمٝمقريـ 

 .شمٕم٤ممم

 ؾفرس أشامي األئؿة افؽبار وافعؾَمء األخقار

 صـػوا ىف هذا افبابافذين 

 :مـفم

اإلُم٤مم أسمق سمٙمر قمٛمر سمـ أمحد سمـ ؿم٤مهلم، ًمف ُم١مًمٗم٤مت ذم اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م صمالث  ( )

ذم احلدي٨م ذم أًمػ  شُمسٜمد»وصمالصمقن، ُمٜمٝم٤م ُم١مًمػ ذم اًمتٗمسػم ذم أًمػ ضمزء و

 .ضمزء وصمالصم٦م أضمزاء

 .ؿمٞمخ اعمحدصملم أمحد سمـ اخلٓمٞم٥م قمكم اًمبٖمدادي (4)

 .هر، اإلُم٤مم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ طمسلم سمـ قمس٤ميمرطم٤مومظ اًمِم٠من، اعمحدث اًمب٤م ( )

اإلُم٤مم إضمؾ أسمق اًم٘م٤مؾمبؿ قمببد اًمبرمحـ سمبـ قمببد اهلل اًمسبٝمٞمكم، صب٤مطم٥م  (2)

 .شاًمروض»

مل يٙمـ سمٕمد اإلُم٤مم : طم٤مومظ احلدي٨م، اإلُم٤مم حم٥م اًمديـ اًمٓمؼمي، ىم٤مل اًمٕمٚمامء (2)

 .اًمٜمقوي أطمد ُمثٚمف ذم احلدي٨م
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صـذ اهلل ذف اعمّمبٓمٗمك »ػم، صب٤مطم٥م اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ٟم٤مس اًمديـ اسمـ اعمٜم (2)

 .شتعاػ ظؾقه وشؾم

قمٞمبقن »اإلُم٤مم طم٤مومظ احلدي٨م أسمق اًمٗمتح حمٛمد سمـ ؾمبٞمد اًمٜمب٤مس، صب٤مطم٥م  (1)

 .شإصمر

 .اًمٕمالُم٦م صالح اًمديـ اًمّمٗمدي (8)

 .طم٤مومظ اًمِم٠من، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ اًمدُمِم٘مل (3)

د سمبـ طمجبر ؿمٞمخ اإلؾمالم، طم٤مومظ اًمِم٠من، اإلُمب٤مم ؿمبٝم٤مب اًمبديـ أمحب (1 )

 .اًمٕمس٘مالين

اإلُم٤مم طم٤مومظ احلدي٨م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمببد اهلل إؿمببٞمكم اسمبـ اًمٕمبريب  (  )

 .اعم٤مًمٙمل

احلب٤موي »اإلُم٤مم أسمق احلسـ قمكم سمـ حمٛمد اعم٤موردي اًمبٍمبي، صب٤مطم٥م  (4 )

 .شاًمٙمبػم

صبحٞمح »اإلُم٤مم أسمق قمببد اهلل حمٛمبد سمبـ ظمٚمبػ إيُبِّ اعمب٤مًمٙمل، ؿمب٤مرح  (  )

 .شُمسٚمؿ

أسمق قمببد اهلل حمٛمبد سمبـ أمحبد سمبـ أيب سمٙمبر اًم٘مرـمببل، صب٤مطم٥م اإلُم٤مم  (2 )

 .شاًمتذيمرة»

 .إُم٤مم اعمتٙمٚمٛملم، ومخر اعمدىم٘ملم، ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي (2 )

 .اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ذف اًمديـ اعمُٜم٤موي (2 )
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ظم٤مشمؿ احلٗم٤مظ، جمدد اًم٘مرن اًمٕمب٤مذ، اإلُمب٤مم ضمبالل اعمٚمب٦م واًمبديـ قمببد  (1 )

 .قـملاًمرمحـ اسمـ أيب سمٙمر اًمسٞم

اإلُم٤مم احل٤مومظ ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمبـ طمجبر اهلٞمتٛمبل اعمٙمبل، صب٤مطم٥م  (8 )

 .وهمػمه شأومْمؾ اًمِ٘مرى»

حت٘مٞمؼ آُمب٤مل »اًمِمٞمخ ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ اجلزار اعمٍمي، ص٤مطم٥م رؾم٤مًم٦م  (3 )

اًمراضملم ذم أن واًمدي اعمّمٓمٗمك صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم 

 .شذم اًمداريـ ُمـ اًمٜم٤مضملم ُمـ اًمٜم٤مر

اًمٕمالُم٦م أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أيب اًمنمبيػ احلسبٜمل اًمتٚمٛمسب٤مين، ؿمب٤مرح  (41)

 .شاًمِمٗم٤مء اًمنميػ»

 .اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ اًمسٜمقد ( 4)

اإلُم٤مم إضمؾ اًمٕم٤مرف سم٤مهلل ؾمبٞمدي قمببد اًمقهب٤مب اًمِمبٕمراين، صب٤مطم٥م  (44)

 .شاًمٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر»

ات ذح ُمٓم٤مًمع اعمرس»اًمٕمالُم٦م أمحد سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمٗم٤مد، ص٤مطم٥م  ( 4)

 .شدٓئؾ اخلػمات

 .شاعمقاه٥م»ظم٤ممت٦م اعمح٘م٘ملم اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قمبد اًمب٤مىمل اًمزرىم٤مين، ؿم٤مرح  (42)

اإلُم٤مم إضمؾ، اًمٗم٘مٞمف إيمٛمؾ، حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٙمردي اًمبزازي، ص٤مطم٥م  (42)

 .شاعمٜم٤مىم٥م»

إؿمبب٤مه »زيـ اًمٗم٘مف اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ زيـ سمـ ٟمجبٞمؿ اعمٍمبي، صب٤مطم٥م  (42)
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 .شواًمٜمٔم٤مئر

همٛمببز اًمٕمٞمببقن »ًمسببٞمد اًمنمببيػ اًمٕمالُمبب٦م أمحببد احلٛمببقي، صبب٤مطم٥م ا (41)

 .شواًمبّم٤مئر

شمب٤مريخ »اًمٕمالُم٦م طمسلم سمـ حمٛمد سمبـ طمسبـ اًمبدي٤مر سمٙمبري، صب٤مطم٥م  (48)

 .ش صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾم اخلٛمٞمس ذم أطمقال أٟمٗمس ٟمٗمٞمس

ٟمسبٞمؿ »اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد اخلٗم٤مضمل اعمٍمي، صب٤مطم٥م  (43)

 .شاًمري٤مض

 .شجمٛمع سمح٤مر إٟمقار»٦م ـم٤مهر ومتٜمل، ص٤مطم٥م اًمٕمالُم (1 )

 .ؿمٞمخ ؿمٞمقخ قمٚمامء اهلٜمد ُمقٟٓم٤م قمبد احلؼ اعمحدث اًمدهٚمقي (  )

 .شيمٜمز اًمٗمقائد»اًمٕمالُم٦م ص٤مطم٥م (4 )

ومببقاشمح »ُمقٟٓمبب٤م سمحببر اًمٕمٚمببقم، ُمٚمببؽ اًمٕمٚمببامء، قمبببد اًمٕمببكم، صبب٤مطم٥م  (  )

 .شاًمرمحقت

 .ش٤مراًمدر اعمخت»اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد أمحد اعمٍمي اًمٓمحٓم٤موي، حمٌم  (2 )

اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد اسمـ قم٤مسمديـ أُملم اًمديـ حمٛمد أومٜمبدي اًمِمب٤مُمل، صب٤مطم٥م  (2 )

 .شرد اعمحت٤مر»

وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٙمب٤مر واعمح٘م٘ملم إظمٞم٤مر، قمٚمٞمٝمؿ رمح٦م اعمٚمؽ اًمٕمزيز 

 . اًمٖمٗم٤مر

إىمقال اًمٓمٞمب٦م جلٛمٞمع ه١مٓء اًمس٤مدة سمٛمرأٍى ُمـ اًمٗم٘مػم، وًمٙمـ اًمٗم٘مػم مل حيرر 
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ىمقال، وٓ إليراد ُمب٤مطم٨م ىمرره٤م اًمٕمٚمامء اًمٕمٔم٤مم، هذه اًمسٓمقر عمجرد ٟم٘مؾ إ

وٓؾمٞمام اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ اجلالل اًمسٞمقـمل، سمؾ اًم٘مّمد إؾمامع دٓئؾ مجٞمٚم٦م قمغم هذه 

اعمس٠مًم٦م اجلٚمٞمٚم٦م، وضبط ُم٤م وم٤مض قمغم ىمٚم٥م اًمٗم٘مػم ُمـ أضمؾ ظمدُم٦م اًمٕمٚمامء ًمٜمٗمع 

ٝم٤م إيمرم إرطمؿ إسمر إورم يٚم٘مل إًمٞم ^اإلظمقة ذم اإلؾمالم، ًمٕمؾ اعمّمٓمٗمك 

سمٛمحض يمرُمف ٟمٔمرة ىمبقل، ويٜمحل اًمٕم٤مضمز اعمسٙملم سمحٗمظ قم٘مٞمدشمف ُمـ اًمٕمذاب 

 .واًمٕم٘م٤مب ذم اًمداريـ؛ ومْماًل ُمٜمف حمًْم٤م ٓ ضمزاءً 

صمؿ إن هذا ذيمر أوًمئؽ إيم٤مسمر اًمذيـ وضمدت شمٍمحي٤مهتؿ ذم هذه اعمس٠مًم٦م 

اجلزئٞم٦م ظم٤مص٦م، وإٓ وم٢من ٓطمٔم٧م اًمٙمٚمٞم٦م، ومٝمٜم٤مك ٟمّمقص ىم٤مهرة ًمإلُم٤مم طمج٦م 

حمٛمد حمٛمد اًمٖمزازم، واإلُم٤مم إضمؾ إُم٤مم احلرُملم، واإلُم٤مم اسمـ اإلؾمالم  حمٛمد 

اًمسٛمٕم٤مين، واإلُم٤مم إًمٙمٞم٤م اهلّراد، واإلُم٤مم إضمؾ اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر اًمب٤مىمالين، 

وهٚمؿ ضمًرا إمم اإلُم٤مم اعمجتٝمد ؾمٞمدٟم٤م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، يتح٘مؼ ُمٜمٝم٤م ويتجغم أن 

هذا هق ُم٘مت٣م ٟمج٤مة مجٞمع أسم٤مء وإُمٝم٤مت اًمزيمٞم٦م يم٤مًمِمٛمس وإُمس، سمؾ 

ُمذه٥م مجٞمع إؿم٤مقمرة وُمِم٤ميخ سمخ٤مرا ُمـ إئٛم٦م اعم٤مشمريدي٦م يمام ٓ خيٗمك قمغم ُمـ 

 .ًمف إضم٤مًم٦م ٟمٔمر ذم قمٚمٛمل إصقًملم

ُم٤مل إمم أن اهلل شمٕم٤ممم أطمٞم٤ممه٤م طمتك  "ؾمبؾ اًمٜمج٤مة"اإلُم٤مم اًمسٞمقـمل  ذم ىم٤مل و

 .آُمٜم٤م سمف، ـم٤مئٗم٦ٌم ُمـ إئٛم٦م وطمٗم٤مظ احلدي٨م

: "اًمدرج اعمٜمٞمٗم٦م ذم أسم٤مء اًمنميٗم٦م"يمت٤مب  ٟم٘ماًل قمـ "اخلٛمٞمس"ىم٤مل ذم يمت٤مب 

ٟم٤مضمٞم٤من، حمٙمقم هلام   ^ذه٥م مجع يمثػم ُمـ إئٛم٦م إقمالم إمم أن أسمقي اًمٜمبل )
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سم٤مًمٜمج٤مة ذم أظمرة، وهؿ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٠مىمقال ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وىم٤مل سمٖمػم ذًمؽ، وٓ 

ي٘مٍمون قمٜمٝمؿ ذم اًمدرضم٦م، وُمـ أطمٗمظ اًمٜم٤مس ًمألطم٤مدي٨م أصم٤مر، وأٟم٘مد اًمٜم٤مس 

اًمتل اؾمتدل هب٤م أوًمئؽ، وم٢مهنؿ ضم٤مُمٕمقن ٕٟمقاع اًمٕمٚمقم، وُمتْمٚمٕمقن ُمـ  ًمألدًم٦م

، ومال شمٔمـ هبؿ أهنؿ ( )اًمٗمٜمقن، ظمّمقًص٤م إرسمٕم٦م اًمتل اؾمتٛمد ُمٜمٝم٤م ذم هذه اعمس٠مًم٦م،

مل ي٘مٗمقا قمغم إطم٤مدي٨م اًمتل اؾمتدل هب٤م أوًمئؽ، ُمٕم٤مذ اهلل، سمؾ وىمٗمقا قمٚمٞمٝم٤م، 

ًمتل ٓ يرده٤م ُمٜمّمػ، وأىم٤مُمقا وظم٤مضقا همٛمرهت٤م، وأضم٤مسمقا قمٜمٝم٤م سم٤مٕضمقسم٦م اعمرضٞم٦م ا

 .( )اهب خمتًٍما(. عم٤م ذهبقا إًمٞمف أدًم٦م ىم٤مـمٕم٦م يم٤مجلب٤مل اًمرواد

سمٕمد ُم٤م ٟم٘مؾ أىمقال اًم٘م٤مئٚملم  "ذح اعمقاه٥م"سمؾ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمزرىم٤مين ذم 

هذا ُم٤م وىمٗمٜم٤م قمٚمٞمف ُمـ ٟمّمقص قمٚمامئٜم٤م، ومل ٟمر ًمٖمػمهؿ ُم٤م خي٤مًمٗمف إٓ ُم٤م : )سم٤مًمٜمج٤مة

ه اًم٘مرـمبل، وإُمر ُم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ يِمؿ ُمـ ٟمٗمس اسمـ دطمٞم٦م، وىمد شم ٙمٗمَّؾ سمردِّ

ِع أن اعمس٠مًم٦م إمج٤مقمٞم٦م، سمؾ هل ُمس٠مًم٦م ذات ظمالف، : اجلالل اًمسٞمقـمل صمؿ إين مل أدَّ

طمٙمٛمٝم٤م يمحٙمؿ ؾم٤مئر اعمس٤مئؾ اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م، همػم أين اظمؽمت أىمقال اًم٘م٤مئٚملم 

 أهب (. سم٤مًمٜمج٤مة؛ ٕٟمف إٟمس٥م هبذا اعم٘م٤مم

(. اًمٗمري٘م٤من أئٛم٦م أيم٤مسمر أضمالء: )رج ذم اًمدرجسمٕمد ُم٤م د "اًمدرج"وىم٤مل ذم 

أن ـم٤مًم٥م اًمتح٘مٞمؼ ُمرهقن سمٞمد اًمدًمٞمؾ، وُم٤م فمٝمر ًمبٕمض إٟمٔم٤مر ُمـ : واًمتح٘مٞمؼ

                                                        

ِمؽميم٦م سملم احلدي٨م وم٢مهن٤م ُمبٜمٞم٦م قمغم صمالث ىمقاقمد يمالُمٞم٦م وأصقًمٞم٦م ووم٘مٝمٞم٦م وىم٤مقمدة راسمٕم٦م ُم  ( )

ت٤مج إًمٞمف ُمـ ؾمٕم٦م احلٗمظ ذم احلدي٨م وصح٦م اًمٜم٘مؾ ًمف وـمقل اًمب٤مع وأصقل اًمٗم٘مف ُمع ُم٤م حُي 

 .ذم آـمالع قمغم ُم٤م شم٘مقل إئٛم٦م ومجع ُمتٗمرىم٤مت يمالُمٝمؿ

 .ٟم٘ماًل قمـ اًمسٞمقـمل ذم اًمدرج اعمٜمٞمٗم٦م( 1 4/ )شم٤مريخ اخلٛمٞمس   (4)
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 .( )فمقاهر سمٕمض أصم٤مر ذم اًمبدء ُم٤م يم٤من فم٤مهًرا

طمٞم٨م أضمٞم٥م قمٜمٝم٤م سم٠مضمقسم٦م ؿم٤مومٞم٦م، وأىمٞمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م دٓئؾ واومٞم٦م، ومال حمٞمؾ قمـ 

قمغم إىمؾ، واهلل اهل٤مدي إمم ساط اًم٘مبقل واًمتسٚمٞمؿ، أو اًمسٙمقت واًمتٕمٔمٞمؿ 

 .ُمست٘مٞمؿ

 : ظائدة طاهرة

سمٓمريؼ حمٛمد سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري،  "دٓئؾ اًمٜمبقة"أظمرج اإلُم٤مم أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 

صذ اهلل ؿمٝمدت آُمٜم٦م أم رؾمقل اهلل : قمـ أم ؾمامقم٦م أؾمامء سمٜم٧م أيب رهؿ، قمـ أُمٝم٤م

ؾمٜملم قمٜمد ذم قمٚمتٝم٤م اًمتل ُم٤مشم٧م ومٞمٝم٤م، وحمٛمد همالم ي٘مع ًمف مخس  تعاػ ظؾقه وشؾم

 [ُمـ اًمرضمز]    : رأؾمٝم٤م، ومٜمٔمرت إمم وضمٝمف صمؿ ىم٤مًم٧م

 سمببب٤مرك ومٞمبببؽ اهلل ُمبببـ همبببالم
 

 يبب٤م اسمببـ اًمببذي ُمببـ طمقُمبب٦م احِلبباَمم 
 

 ٟمجببب٤م سمٕمبببقن اعمٚمبببؽ اعمٜمٕمببب٤مم
 

 ومببقدي همببداة اًمرضببب سم٤مًمسببٝم٤مم 
 

 سمامئببب٦م ُمبببـ اإلسمبببؾ اًمسبببقام
 

 إن صببح ُمبب٤م أسمٍمببت ذم اعمٜمبب٤مم 
 

 وم٠مٟمبببب٧م ُمبٕمببببقث إمم إٟمبببب٤مم
 

 يمببرامذي اجلببالل واإل ُمببـ قمٜمببد 
 

 شمبٕمببب٨م ذم احلبببؾ وذم احلبببرام
 

 شمبٕمبببب٨م سمبببب٤مًمتح٘مؼ واإلؾمببببالم 
 

 ديبببـ أسمٞمبببؽ اًمبببؼم إسمراهببب٤مم
 

 ومببب٤مهلل أهنبببب٤مك قمبببـ إصببببٜم٤مم 
 

 .( )أن ٓ شمقاًمٞمٝم٤م ُمع إىمقام

                                                        

 .اعمّمب٤مطمل. ٘م٦م ويمِمػ اًمب٤مـمـأي يم٤من أُمًرا ُمبٜمٞم٤ًم قمغم اًمٔم٤مهر، ٓ قمغم احل٘مٞم  ( )
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إن ذم هذه اًمقصٞم٦م ٓسمٜمٝم٤م اًمٙمريؿ قمٜمد ُمٗم٤مرىمتٝم٤م ًمٚمدٟمٞم٤م شمقطمٞمًدا ورًدا ًمٚمنمك، 

سمديـ اإلؾمالم، وُمٚم٦م إسمراهٞمؿ  ُمتجٚمٞم٤ًم سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم اًمِمٛمس، وُمع هذا إىمرار شم٤مم

 .اًمٓم٤مهرة قمٚمٞمف اًمّمالة واًمتسٚمٞمؿ، وُم٤مذا يدقمك اإليامن اًمٙم٤مُمؾ

صذ اهلل تعاػ ظؾقه صمؿ قمغم ذًمؽ ومٞمٝم٤م اقمؽماف سمرؾم٤مًم٦م حمٛمد ؾمٞمد اعمرؾمٚملم 

 .، وذًمؽ أيًْم٤م ُم٘مروٌن سمبٞم٤من اًمبٕمث٦م اًمٕم٤مُم٦م، وهلل احلٛمدوشؾم

ٜمتٝمك إذ ذاك، وٓ شمٙمٚمٞمػ إن يم٤مٟم٧م ًمٚمِمؽ، ومٝمق هم٤مي٦م اعم ( )[إن]ويمٚمٛم٦م  :أؿول

ومقىمف، وإٓ، وم٘مد قمٚمؿ جمٞمئٝم٤م أيًْم٤م ًمٚمتح٘مٞمؼ؛ ًمٞمٙمقن يم٤مًمدًمٞمؾ قمغم صمبقت اجلزاء 

: ٕم اعم١مُمٜملم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾموحت٘م٘مف، يم٘مقًمف 

ىَم٦م ُمـ طمرير، وم٘م٤مل زم» هذه : رأيتؽ ذم اعمٜم٤مم صمالث ًمٞم٤مل، جيئ سمؽ اعمٚمؽ ذم رَسَ

إن يٙمـ هذا ُمـ : قمـ وضمٝمؽ اًمثقب، وم٢مذا أٟم٧م هل، وم٘مٚم٧ماُمرأشمؽ، ومٙمِمٗم٧م 

 .( )-ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م  -رواه اًمِمٞمخ٤من قمٜمٝم٤م  شقمٜمد اهلل يٛمْمف

يمؾ طمل ُمٞم٧م، ويمؾ ضمديد سم٤مل، ويمؾ يمبػم يٗمٜمك، وأٟم٤م ُمٞمت٦م : )صمؿ ىم٤مًم٧م

 .( )صمؿ ُم٤مشم٧م( وذيمري سم٤مٍق، وىمد شمريم٧م ظمػًما، ووًمدت ـمٝمًرا

                                                                                                                                  

( صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمس٤مًمؽ احلٜمٗم٤م ذم واًمدي اعمّمٓمٗمك)احل٤موي ًمٚمٗمت٤موي   ( )

(4/444.) 

 ...(.إن صح ُم٤م أسمٍمت: )ذم ىمقهل٤م  (4)

، وُمسٚمؿ (4 11)و(   11)و( 42 2)و( 2118)و( 832 )أظمرضمف اًمبخ٤مري  ( )

(42 8 .) 

( صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿواًمدي اعمّمٓمٗمك  ُمس٤مًمؽ احلٗمٜم٤م ذم)احل٤موي ًمٚمٗمت٤موى  (2)
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 .ويف وسم٤مَرك وؾمٚمِّؿصغم اهلل شمٕم٤ممم قمغم اسمٜمٝم٤م اًمٙمريؿ وذ

 :طمٞم٨م ىم٤مًم٧م. وهذه اًمٗمراؾم٦م اإليامٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واعم٘م٤مًم٦م اًمٜمقراٟمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م سم٤مًمت٠مُمؾ

 .شأٟم٤م ُمٞمت٦م وذيمري سم٤مٍق »

آٓف سمٜم٤مت عمٚمقك اًمٕمرب واًمٕمجؿ، ذوات شمٞمج٤من ضٚمٚمـ ذم اًمؽماب، ٓ أطمد 

يٕمرف هلـ اؾماًم، وًمٙمـ اًمسٛمقات وإرض ٓ زاًم٧م شمرشم٩مُّ سمذيمر هذه اعمرأة اًمٓمٞمب٦م 

ٞم٦م ذم حم٤مومؾ اإلٟمس واًم٘مدس، ذم اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب، وٓ شمزال شمرشم٩م إمم أسمد اًمزيم

 .أسم٤مد، وهلل احلٛمد

 افعزة افؼاهرة

أن قم٤معم٤ًم ُمٙم٨م : )شاًمدر»حيٙمل اًمسٞمد اًمنميػ اعمٍمي ذم طمقاؿمٞمف قمغم 

ُمتٗمٙمًرا ـمقال اًمٚمٞمؾ ذم ُمس٠مًم٦م إسمقيـ اًمٙمريٛملم، واظمتالف اًمٕمٚمامء، يمٞمػ شمٜمٓمبؼ 

اًمٗمٙمرة طمتك ُم٤مل قمغم اًمرساج، وم٤مطمؽمق اًمبدن، ومٚمام يم٤مٟم٧م  إىمقال، واؾمتٝمقشمف

صبٞمح٦م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م أشم٤مه رضمؾ ُمـ اجلٜمد يس٠مًمف أن يْمٞمٗمف، ومتقضمف إمم سمٞمتف، ومٛمر ذم 

أصمٜم٤مء اًمٓمريؼ قمغم رضمؾ ظمرضي ىمد ضمٚمس سمب٤مب ظمزاٟم٦م حت٧م طم٤مٟمقت، هب٤م ُمقازيٜمف 

 : ًمف ؿمٕمًرا وسم٤مىمل آٓت اًمبٞمع، وم٘م٤مم هذا اًمرضمؾ طمتك أظمذ سمٕمٜم٤من داسم٦م اًمِمٞمخ، وىم٤مل

 [ُمـ اًمٙم٤مُمؾ]

 آُمٜمبب٧ُم سمبب٠من أسمبب٤م اًمٜمبببل وأُمببف
 

 أطمٞم٤ممهبب٤م احلببل اًم٘مببدير اًمببب٤مري 
 

                                                                                                                                  

(4/444.) 
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 طمتببك ًم٘مببد ؿمببٝمدا ًمببف سمرؾمبب٤مًم٦م

 

 ِصبببْدق ومتٚمبببؽ يمراُمببب٦م اعمختببب٤مرِ  
 

 وسمف احلدي٨م وُمـ ي٘مبقل سمْمبٕمٗمف
 

 ومٝمق اًمْمٕمٞمػ قمـ احل٘مٞم٘مب٦م قمب٤مري 
 

ظمذه٤م إًمٞمؽ أهي٤م اًمِمٞمخ، وٓ شمسٝمر وٓ شمتٕم٥م ٟمٗمسؽ ُمتٗمٙمًرا طمتك : صمؿ ىم٤مل

رىمؽ اًمرساج، وًمٙمـ اُمض إمم اعمحؾ اًمذي أٟم٧م ىم٤مصده ًمت٠ميمؾ ُمٜمف ًم٘مٛم٦م طمراًُم٤م، حي

ومبٝم٧م اًمِمٞمخ ًمذًمؽ، صمؿ ـمٚم٥م اًمرضمؾ، ومٚمؿ جيده، وم٤مؾمتخؼم قمٜمف ضمػماٟمف ُمـ أهؾ 

اًمسقق، ومٚمؿ يٕمرومف ُمٜمٝمؿ أطمد، وأظمؼموا سم٠مٟمف ٓ قمٝمد هلؿ سمرضمؾ جيٚمس هبذا اعمحؾ 

 .أصاًل 

اجلٜمدي؛ عم٤م ؾمٛمٕمف ُمـ ُم٘م٤مًم٦م صمؿ إن اًمِمٞمخ رضمع إمم ُمٜمزًمف، ومل يٛمض ًمدار 

 .( )أهب سمتٍمف يسػم. هذا إؾمت٤مذ

ي٤م هذا؛ إن هذا اًمٕم٤ممِل يم٤من سمؼميم٦م اًمٕمٚمؿ ُمٚمحقفم٤ًم سمٕملم اًمٕمٜم٤مي٦م، ومٝمداه قمغم يد 

ط ذم هذه اًمقرـم٦م، ومتٙمقن ؾمبب٤ًم إليذاء اعمّمٓمٗمك  وزم ُمـ اًمٖمٞم٥م، إي٤مك أن شمتقرَّ

ٜمف ُمالىم٤مت اًمٜم٤مر اًمٕمٔمٞمٛم٦م، اًمذي يٜمجؿ ُم –قمٞم٤مًذا سم٤مهلل - صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾم

ا وسم٤مـمٜم٤ًم، وطم٘مٞم٘م٦م  صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾمرزىمٜم٤م اهلل قمز وضمؾ طمب٤ًم ص٤مدىًم٤م ًمف  فم٤مهًر

، وضمٜمَّبٜم٤م أؾمب٤مب اعم٘م٧م واحلج٤مب واًمؼماءة صذ اهلل تعاػ ظؾقه وشؾمأداب ُمٕمف 

 .واًمٕمت٤مب، آُملم آُملم آُملم ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم

ؿ قمجزٟم٤م ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم، ارطمؿ ارطمؿ ظمقومٜم٤م ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم، ارطم 

أٟم٤م ُمـ طمقًمٜم٤م اًمب٤مـمؾ، وىمقشمٜم٤م اًمٕم٤مـمٚم٦م، واًمتج٠مٟم٤م إمم طمقًمؽ اًمٕمٔمٞمؿ  ضٕمٗمٜم٤م، شمؼمَّ

                                                        

 (. 8 – 81( )سم٤مب ٟمٙم٤مح اًمٙم٤مومر)اًمٓمحٓم٤موي قمغم اًمدر   ( )
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وـمقًمؽ اًم٘مديؿ، وؿمٝمدٟم٤م سم٠من ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ، وآظمر 

دقمقاٟم٤م أِن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل شمٕم٤ممم قمغم ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م حمٛمد 

 .يف أمجٕملم، آُملموصحبف وذو

احلٛمد هلل، ىمد مت٧م هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمقضمزة ذم ضمٚمس٤مت ىمالئؾ ُمـ أواظمر 

اًمِمقال اعمٙمرم، ؾمٜم٦م صمالث ُم٤مئ٦م وأًمػ ومخس قمنمة ُمـ اهلجرة، وؾمٛمٞمتٝم٤م 

 :سمٛمٜم٤مؾمب٦م اًمت٤مريخ

 «صؿول اإلشالم ألصول افرشول افؽرام ظؾقه افصالة وافسالم» 

 .واهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ
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 رشافة

 حتقُق أى أبا إبراهُن علُه السال م

 (آزر)وفقس ( تارح)

 

 تلفقف

 افشقخ اإلمام تاج افؼيعة

 األزهريحممد أخرت رضا القادري 
 ادػتي األظظم باْلـد

 

 وراجعفا اظتـى ِبا

 صاه ظامل األزهرى

 من أبـاء األزهر افؼيف
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 . ، واًمّمالة واًمسالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحبف أمجٕملماحلٛمد هلل

 :وبعد

بلم، وزيٗم٧م سم٤مدئ ذي سمدء ُم٤م ومٝمذه قمج٤مًم٦م ذم آزر صدقم٧م ومٞمٝم٤م سم٤محلؼ اعم

اجلٛمٝمقر ُمـ رأي ُمٝملم، ومل أسم٤مل سمام ىمٞمؾ وىمٞمؾ؛ ومراًرا ُمٜمل قمـ اًمت٘مٚمٞمد  خي٤مًمػ

٨م، أو قمٜمد أهؾ ذم اًمتٜمزيؾ أو احلدي: ًم٘مديؿ وطمدي٨م، واًمتزاًُم٤م ًمٚمدًمٞمؾ طمٞمثام وضمد

اًمت٠مويؾ، اًمٕم٤مروملم سم٤مًمٖم٨م واًمسٛملم، واًمدًمٞمؾ ظمػم دًمٞمؾ، واهلل ي٘مقل احلؼ وهيدي 

 . اًمسبٞمؾ، سمف أؾمتٕملم وٟمٕمؿ اعمٕملم

اؾمؿ  شآزر»و: ذم هذه اعم٤مدة شًمس٤من اًمٕمرب»ٟمص : )ىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر

أقمجٛمل، وهق اؾمؿ أيب إسمراهٞمؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م وقمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم، وأُم٤م ىمقًمف قمز 

 : ؾوضم          ( )شآزرَ »ي٘مرأ سم٤مًمٜمّم٥م : ، ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق 

ومٝمق  …سم٤مًمْمؿ  شآزرُ »، و ُمـ ىمرأ شُمـ أسمٞمف »ومٛمقضع ظمٗمض سمدل.. ومٛمـ ٟمّم٥م

، واًمذي ششم٤مرح»وًمٞمس سملم اًمٜمس٤مسملم اظمتالف أن اؾمؿ أسمٞمف يم٤من : قمغم اًمٜمداء، ىم٤مل

 . شآزر»ذم اًم٘مرآن يدل قمغم أن اؾمٛمف 

 . وإذ ىم٤مل إسمراهٞمؿ ٕسمٞمف اخل٤مـمئ: يم٠مٟمف ىم٤مل: قمٜمدهؿ ذم ذم ًمٖمتٝمؿ شآزر»: وىمٞمؾ

                                                        

 [12: إٟمٕم٤مم] ( )
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 : وروي قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف              ( )، مل يٙمـ : ىم٤مل

 . اؾمؿ صٜمؿ شآزر»سم٠مسمٞمف، وًمٙمـ 

: وإذ ىم٤مل إسمراهٞمؿ ٕسمٞمف: ومٛمقضٕمف ٟمّم٥م، يم٠مٟمف ىم٤مٓ …وإذا يم٤من اؾمؿ صٜمؿ 

 . ر إهل٤م، أشمتخذ أصٜم٤مُم٤م آهل٦مأشمتخذ آز

أسمق إؾمح٤مق :؛ هقشاًمٚمس٤من»وأسمق إؾمح٤مق اًمذي ىمٚمده اجلقاًمٞم٘مل وص٤مطم٥م 

، وىمد ىمٚمده قم٤مُم٦م اًمٕمٚمامء ومٞمام (هب   )اًمزضم٤مج إسمراهٞمؿ سمـ اًمرسي، اعمتقرم ؾمٜم٦م 

 (.ششم٤مرخ»أو  ششم٤مرح»زقمؿ ُمـ أٟمف ٓ ظمالف ذم أن اؾمؿ واًمد إسمراهٞمؿ 

سم٦م واًمت٤مسمٕملم، رسدهؿ اإلُم٤مم ضمالل سمؾ ىمد ؾمب٘مف مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤م: (4)أؿول

، ومٝم٤م هق ذا ىم٤مئال شُمس٤مًمؽ احلٜمٗم٤م»اًمديـ اًمسٞمقـمل قمٚمٞمف اًمرمح٦م ذم رؾم٤مًمتف احل٤مومٚم٦م 

أن آزر ًمٞمس أسم٤م إسمراهٞمؿ ب ورد قمـ مج٤مقم٦م ُمـ : وهذا اًم٘مقل ب أقمٜمل: )ُم٤م ٟمّمف

 : اًمسٚمػ

 : أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ سمسٜمد ضٕمٞمػ قمـ اسمـ قمب٤مس ذم ىمقًمف     

        ( ) [ اؾمٛمف]إن أسم٤م إسمراهٞمؿ مل يٙمـ اؾمٛمف آزر، وإٟمام يم٤من : ىم٤مل

                                                        

 [12: إٟمٕم٤مم] ( )

اًمِمٞمخ : ري ًمٞمقُمل وهمديإؾمٜم٤مد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمح٘م٘ملم واعمدىم٘ملم، ؾمٞمدي وؾمٜمدي، ذظم: أي (4)

إزهري، اعمٗمتل إقمٔمؿ ذم اهلٜمد،  ىًم٘م٤مدرشم٤مج اًمنميٕم٦م اعمٗمتل حمٛمد أظمؽم رض٤م ااًمٙم٤مُمؾ 

 .أـم٤مل اهلل قمٛمره وقمؿ ومٞمقضف

 [12: إٟمٕم٤مم] ( )
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 . شم٤مرح

وأظمرج اسمـ أيب ؿمٞمب٦م، واسمـ اعمٜمذر، واسمـ أيب طم٤مشمؿ ُمـ ـمرق سمٕمْمٝم٤م صحٞمح 

 . ًمٞمس آزر أسم٤م إسمراهٞمؿ: قمـ جم٤مهد ىم٤مل

  :اسمـ اعمٜمذر سمسٜمد صحٞمح قمـ اسمـ ضمري٩م ذم ىمقًمفوأظمرج         

     ( )إٟمام هق إسمراهٞمؿ سمـ شمػمح ب أو شم٤مرح ب سمـ ؿم٤مروخ : ًمٞمس سم٠مسمٞمف: ىم٤مل

 . سمـ ٟم٤مطمقر سمـ وم٤مًمخ أو وم٤مًمغ

اؾمؿ أيب إسمراهٞمؿ : وأظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ سمسٜمد صحٞمح قمـ اًمسدي أٟمف ىمٞمؾ ًمف

سمؾ اؾمٛمف شم٤مرح، وىمد وضمف ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٖم٦م سم٠من اًمٕمرب شمٓمٚمؼ ًمٗمظ : آزر؟ وم٘م٤مل

 . (4)(غم اًمٕمؿ إـمالىم٤م ؿم٤مئٕم٤مً وإن يم٤من جم٤مًزاإب قم

ىمد ىمٚمده : )وشمٕم٘مٞمبف احلٙم٤مي٦م هلذا اًم٘مقل قمـ أيب إؾمح٤مق اًمزضم٤مج سم٘مقًمف: أىمقل

أو  ششم٤مرح»قم٤مُم٦م اًمٕمٚمامء ومٞمام زقمؿ ُمـ أٟمف ٓ ظمالف ذم أن اؾمؿ واًمد إسمراهٞمؿ 

يِمٕمر سم٠مٟمف ىمقل ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف يمام هق فم٤مهر ُمـ شمٕمبػمه ذم صدر اًم٘مقل  ششم٤مرخ»

ىمٚمده، ويمام يٜمبئ قمٜمف شمٕمبػمه سم٘مقًمف ومٞمام زقمؿ، وهذه ُمٜمف ضمراءة قمغم اًمسٚمػ : سم٘مقًمف

 . قمٔمٞمٛم٦م وًمٞمس إُمر يمام زقمؿ

وُمـ اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ؿم٤مهد هل١مٓء إضمٚم٦م اًمذيـ ضم٤مء ذيمرهؿ ومٞمام أصمرٟم٤م قمـ 

 . اإلُم٤مم ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم يمام ؾمٜمبٞمٜمف إن ؿم٤مء اهلل

                                                        

 [12: إٟمٕم٤مم] ( )

 (. 2 4/ 4)ًمٚمسٞمقـمل ( ُمس٤مًمؽ احلٜمٗم٤م)ش احل٤موي ًمٚمٗمت٤موى» (4)
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 : ٕملم هب٤م ذم إيْم٤مح اعمٓمٚمقب ومٜم٘مقلوًمٜم٘مدم ىمبؾ ذًمؽ سمحقصم٤م ٟمست

 : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم                       

                ( )أي٦م . 

 : قمٚمٞمف وؾمٚمؿوىم٤مل قمز وضمؾ حيٙمل قمـ إسمراهٞمؿ صغم اهلل قمغم ٟمبٞمٜم٤م و     

               (4)  إمم ىمقًمف قمز ُمـ ىم٤مئؾ :       

                ( ). 

 : هفـا أشئؾة

 ُمتك وىمع اؾمتٖمٗم٤مر إسمراهٞمؿ ٕسمٞمف؟  :األول

 وُمتك شمبلم ًمف أٟمف قمدو هلل؟  :ثايناف

خيؼم ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م وقمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم قمـ إؾمٙم٤مٟمف  :افثافث

ذريتف سمٛمٙم٦م، ويتْمٛمـ هذا إظمب٤مرا قمـ ُمٝم٤مضمره قمٚمٞمف اًمسالم إمم ُمٙم٦م، صمؿ إٟمف قمٚمٞمف 

 : اًمّمالة واًمسالم يستٖمٗمر ًمٜمٗمسف وًمقاًمديف يمام طمٙمك قمٜمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم   

         (2)   أي٦م، وهمػم ظم٤مف أن يمؾ هذه إُمقر ُمؽمشمب٦م سمٕمْمٝم٤م ىمبؾ 

سمٕمض، ومال سمد ُمـ اًمبح٨م قمـ اًمؽمشمٞم٥م ومٞمٝم٤م، واًمتٗمتٞمش قمـ اعمت٘مدم ُمٜمٝم٤م واعمت٠مظمر، 

                                                        

 [1 : إسمراهٞمؿ] ( )

 [2  : اًمتقسم٦م] (4)

 [ 2: إسمراهٞمؿ] ( )

 [ 2: إسمراهٞمؿ] (2)
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وم٢مٟم٤م ٟمس٠مل ُمتك ه٤مضمر ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم إمم ُمٙم٦م؟ وُمتك شمؼمأ 

هالك أسمٞمف شمؼمأ صمؿ ه٤مضمر إمم ُمٙم٦م؟ وإذا يم٤من ُمـ أسمٞمف؟ أسمٕمد إًم٘م٤مئف ذم اًمٜم٤مر وسمٕمد 

ومٛمـ ذًمؽ اًمذي يستٖمٗمر ًمف ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ ب قمٚمٞمف اًمّمالة  …إُمر يمذًمؽ 

 : ىمقًمفواًمسالم ب ذم              ( )  أي٦م؟ أهق ٟمٗمس اًمذي شمؼمأ ُمٜمف

 أم هق رضمؾ آظمر؟ 

أن اًمذي اؾمتٖمٗمر ًمف : أقمٜملوٓ أفمـ أطمدا خيت٤مر اًمِمؼ إول، ومتٕملم اًمث٤مين، 

إسمراهٞمؿ صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد ُمٝم٤مضمره إمم ُمٙم٦م هق اًمرضمؾ أظمر، وهق 

همػم اًمذي شمؼمأ ُمٜمف ىمبؾ ُمٝم٤مضمره إمم ُمٙم٦م، وأن اًمذي اؾمتٖمٗمر ًمف سمٕمد ُمٝم٤مضمره إمم 

 . ُمٙم٦م هق إب احل٘مٞم٘مل

وهق ومٝمق همػم إب،  …أُم٤م اًمذي وىمع ُمٜمف آؾمتٖمٗم٤مر ًمف ىمبؾ أن هي٤مضمر 

ؿ، وأـمٚمؼ قمٚمٞمف إب جم٤مزا يمام ُمر اًمتٍميح سمف قمـ اإلُم٤مم ضمالل اًمديـ، اًمٕم

 . وُمْم٧م ُمٜمف قمغم ذًمؽ ؿمقاهد

ومٝمذه : )ُم٣م اإلُم٤مم ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل ذم ٟمٗمس اًمرؾم٤مًم٦م ىم٤مئال ُم٤م ٟمّمف

أىمقال اًمسٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ذم ذًمؽ، ويرؿمحف أيْم٤م ُم٤م أظمرج اسمـ اعمٜمذر 

عم٤م أرادوا أن : ن سمـ سد ب اًمّمح٤ميب ب ىم٤ملسمسٜمد صحٞمح قمـ ؾمٚمٞمام ششمٗمسػمه»ذم 

ضمٕمٚمقا جيٛمٕمقن احلٓم٥م، طمتك إن يم٤مٟم٧م اًمٕمجقز ًمتجٛمع ... يٚم٘مقا إسمراهٞمؿ ذم اًمٜم٤مر

طمسبل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ، ومٚمام : ىم٤مل... احلٓم٥م، ومٚمام أن أردوا أن يٚم٘مقه ذم اًمٜم٤مر

                                                        

 [ 2: إسمراهٞمؿ] ( )
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 : ىم٤مل اهلل... أًم٘مقه                       ( )   وم٘م٤مل قمؿ

ُمـ أضمكم دومع قمٜمف، وم٠مرؾمؾ اهلل قمٚمٞمف ذارة ُمـ اًمٜم٤مر ومقىمٕم٧م قمغم ىمدُمف : إسمراهٞمؿ

 . وم٠مطمرىمتف

 . وم٘مد سح ذم هذا إصمر سمٕمؿ إسمراهٞمؿ

وهق أٟمف هٚمؽ ذم أي٤مم إًم٘م٤مء إسمراهٞمؿ ذم اًمٜم٤مر، وىمد أظمؼم اهلل : وؾقه ؾائدة أخرى

رك آؾمتٖمٗم٤مر ًمف عم٤م شمبلم ًمف أٟمف قمدو هلل، ووردت ؾمبح٤مٟمف ذم اًم٘مرآن سم٠من إسمراهٞمؿ شم

 (. أصم٤مر سم٠من ذًمؽ شمبلم ًمف عم٤م ُم٤مت ُمنميم٤م، وأٟمف مل يستٖمٗمر ًمف سمٕمد ذًمؽ

وهبذا طمّمؾ اجلقاب قمام ؾم٠مًمٜم٤م ُمـ ىمبؾ؛ أهنؿ ُمتك وىمع آؾمتٖمٗم٤مر ُمـ ؾمٞمدٟم٤م 

قمٛمف إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم ٕسمٞمف، وأٟمف ُمتك شمؼمأ ُمٜمف، وسم٤من أٟمف ًمٞمس سم٠مسمٞمف، وإٟمام هق 

أـمٚمؼ قمٚمٞمف إب جم٤مزا، وفمٝمر اًمؽمشمٞم٥م سملم إًم٘م٤مئف ب صغم اهلل قمغم ٟمبٞمٜم٤م وقمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ ب ذم اًمٜم٤مر وسملم هالك آزر، وأن يمؾ هذا طمّمؾ ىمبؾ هجرشمف إمم اًمِم٤مم صمؿ إمم 

ُمٙم٦م، وأٟمف يم٤من يستٖمٗمر ٔزر ذم طمٞم٤مشمف، ومٚمام ُم٤مت قمغم اًمنمك شمبلم ًمف أٟمف قمدو هلل 

 : ٟمف وشمٕم٤مممومتؼمأ ُمٜمف، صمؿ إن جملء ىمقًمف ؾمبح٤م       (4)،  سمٕمد آي ُمؽمشمب٦م

يٗمٝمؿ اًمؽمشمٞم٥م، .. ُمِمتٛمٚم٦م قمغم اإلٟمب٤مء قمـ إؾمٙم٤مٟمف ُمـ ذريتف سمٛمٙم٦م وقمغم اًمدقم٤مء

 : وأن اًمدقم٤مء وىمع ُمٜمف سمٕمد ُم٤م أؾمٙمـ، يمام هق فم٤مهر ُمـ أي٤مت اًمتل شمتٚمق ىمقًمف

                                                        

 [23: بٞم٤مءإٟم] ( )

 [ 2: إسمراهٞمؿ] (4)
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                       ( )  أي٦م . 

صمؿ ه٤مضمر إسمراهٞمؿ قم٘م٥م : )وي٘مقل اإلُم٤مم ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل ُم٤م ٟمّمف

واىمٕم٦م اًمٜم٤مر إمم اًمِم٤مم، يمام ٟمص اهلل قمغم ذًمؽ ذم اًم٘مرآن، صمؿ سمٕمد ُمدة ـمقيٚم٦م ُمـ 

ُمٝم٤مضمره دظمؾ ُمٍم، واشمٗمؼ ًمف ومٞمٝم٤م ُمع اجلب٤مر ُم٤م اشمٗمؼ سمسب٥م ؾم٤مرة، وأظمدُمف 

هلل أن يٜم٘مٚمٝم٤م ووًمده٤م إؾمامقمٞمؾ إمم ُمٙم٦م، ومٜم٘مٚمٝم٤م ه٤مضمر، صمؿ رضمع إمم اًمِم٤مم، صمؿ أُمر ا

 : ودقم٤م وم٘م٤مل                       (4) إمم ىمقًمف : 

                            ( ) وم٤مؾمتٖمٗمر ،

أن اعمذيمقر ذم : سمٕمد هالك قمٛمف سمٛمدة ـمقيٚم٦م، ومٞمستٜمبط ُمـ هذا ، وذًمؽًمقاًمديف

احلٛمد  فلله هق قمٛمف ٓ أسمقه احل٘مٞم٘مل،: اًم٘مرآن سم٤مًمٙمٗمر واًمتؼمي ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر ًمف

 (. قمغم ُم٤م أهلؿ

 . وإذ ىمد ُمْم٧م احلقاًم٦م قمغم ٟمص اًم٘مرآن ذم ُم٤م ُمر ُمـ اإلُم٤مم اًمسٞمقـمل

 : ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومحري أن ٟمتٚمق ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م ضم٤مء ومٞمف ُمـ اًمبٞم٤من، ي٘مقل

                                     

                                      

                                                        

 [1 : إسمراهٞمؿ] ( )

 [1 : إسمراهٞمؿ] (4)

 [ 2: إسمراهٞمؿ] ( )
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        ( )  

 : وىم٤مل شمٕم٤ممم                             

                               

                                  

  (4)   

عم٤م هجر ىمقُمف ذم اهلل، وه٤مضمر ُمـ سملم : )ي٘مقل اإلُم٤مم إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم

ُمرأشمف قم٤مىمرا ٓ يقًمد هل٤م، ومل يٙمـ ًمف ُمـ اًمقًمد أطمد، سمؾ ُمٕمف اسمـ أفمٝمرهؿ، ويم٤مٟم٧م ا

ضمٕمؾ ، وهبف اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد ذًمؽ إوٓد اًمّم٤محللم.. أظمٞمف ًمقط سمـ ه٤مران سمـ آزر

ومٝمق ُمـ ذريتف، ويمؾ يمت٤مب  …ذم ذريتف اًمٜمبقة واًمٙمت٤مب، ومٙمؾ ٟمبل سمٕم٨م سمٕمده 

وقم٘مبف، ظمٚمٕم٦م ُمـ اهلل ومٕمغم أطمد ٟمسٚمف  ..ٟمزل ُمـ اًمسامء قمغم ٟمبل ُمـ إٟمبٞم٤مء سمٕمده

ويمراُم٦م ًمف طملم شمرك سمالده وأهٚمف وأىمرسم٤مءه، وه٤مضمر إمم سمٚمد يتٛمٙمـ ومٞمٝم٤م ُمـ قمب٤مدة 

 . رسمف قمز وضمؾ، ودقمقة اخلٚمؼ إًمٞمف

 : اهلل قمز وضمؾوإرض اًمتل ىمّمده سم٤مهلجرة أرض اًمِم٤مم، وهل اًمتل ىم٤مل 

                    ( )، سمـ يمٕم٥م، وأسمق  ىم٤مًمف أيب

 . اًمٕم٤مًمٞم٦م، وىمت٤مدة، وهمػمهؿ

                                                        

 [41ب  42: اًمٕمٜمٙمبقت] ( )

 [. 1ب   1: إٟمبٞم٤مء] (4)

 [ 1: إٟمبٞم٤مء] ( )
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 : ىمقًمف: وروى اًمٕمقذم قمـ اسمـ قمب٤مس                 

  ( ) ُمّٙم٦م أمل شمسٛمع إمم ىمقًمف :               

        (4). 

 . وزقمؿ يمٕم٥م إطمب٤مر أهن٤م طمران

أٟمف ظمرج ُمـ أرض سم٤مسمؾ هق واسمـ أظمٞمف : وىمد ىمدُمٜم٤م قمـ ٟم٘مؾ أهؾ اًمٙمت٤مب

ظمٞمف ُمٚمٙم٤م، ومٜمزًمقا طمران، ًمقط، وأظمقه ٟم٤مطمقر، واُمرأة إسمراهٞمؿ ؾم٤مرة، واُمرأة أ

 . ( )(خ أسمق إسمراهٞمؿ هب٤مومامت شم٤مر

 : ويستٗم٤مد ُمٜمف أُمقر هذه اًمتٍمحي٤مت ُمـ اًمسٞمقـمل واسمـ يمثػم سمٛمرأي ُمٜمؽ،

 . أن أسم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم شم٤مرح :أحدها

 . أٟمف ًمٞمس سمآزر :وثاكقفا

أن شم٤مرح ب وهق أسمق إسمراهٞمؿ ب ُم٤مت سمٕمد ُم٤م ه٤مضمر قمٚمٞمف اًمسالم  :وثافثفا

 . سمحران

سمٕمد ُمٝم٤مضمره، يمام يٗمٝمؿ سم٘مريٜم٦م  ×يستٗم٤مد أٟمف هق اًمذي اؾمتٖمٗمر ًمف  :ورابعفا

 : قم٤مئف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم، اعمٜمتٝمٞم٦م إمم ىمقًمفأي٤مت اعمؽمشمب٦م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم د    

                                                        

 [ 1: إٟمبٞم٤مء] ( )

 [.32: آل قمٛمران] (4)

 (. 28 )ش ىمّمص إٟمبٞم٤مء» ( )
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    ( ). 

هبذا يمٚمف أن اًمذي شمؼمأ ُمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة و اًمسالم هق آزر  يتحّمؾ:وخامسفا

 .اًمذي ؾمامه اًم٘مرآن

أٟمف ًمٞمس سم٠مسمٞمف طم٘مٞم٘م٦م وإن ؾمامه ذم اًمتٜمزيؾ أسم٤م، ويمٗمك سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  :وشادشفا

 . الم ذم دقم٤مئف اًمذي ُمر آٟمًٗم٤م ىمريٜم٦م ص٤مروم٦م إمم اعمج٤مزطمٙم٤مي٦م قمـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمس

مجٝمقر أهؾ اًمٜمس٥م ب ُمٜمٝمؿ : )أن اًمٕمالُم٦م اسمـ يمثػم ٟمٗمسف ىم٤مل: واجلدير سم٤مًمذيمر

سم٤مخل٤مء  ششم٤مرخ»: ، وأهؾ اًمٙمت٤مب ي٘مقًمقنششم٤مرح»اسمـ قمب٤مس ب قمغم أن اؾمؿ أسمٞمف 

ُم٤م خي٤مًمػ ُم٤م  (4)، وىمد وىمع ُمٜمف ذم ٟمسبف ًمٚمقط قمٚمٞمف اًمسالم ومٞمام ٟم٘مٚمٜم٤م قمٜمف(اعمٕمجٛم٦م

، وُم٤م اظمت٤مره طملم ٟمس٥م إمم إسمراهٞمؿ (وُم٤مت أسمقه شم٤مرح: )ُمر ُمٜمف أظمػًما، وهق ىمقًمف

، وخي٤مًمػ شمٍمحيف سم٠مٟمف (هق إسمراهٞمؿ سمـ شم٤مرح سمـ ٟم٤مطمقر: )قمٚمٞمف اًمسالم؛ إذ ي٘مقل

 . ىمقل اجلٛمٝمقر، ومتٜمبف

 ششم٤مرح»أن اجلٛمٝمقر ب ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ب قمغم أن  :وشابعفا

، وأٟمف ورد اًمتٍميح سمف ذم ـمرق ُمتٕمددة سمٕمْمٝم٤م صحٞمح يمام ُمر ُمـ ×اهٞمؿ أسمق إسمر

 . اًمسٞمقـمل

يمثرة اًمٓمرق شمقرث احلدي٨م ىمقة وإن يم٤من احلدي٨م ضٕمٞمًٗم٤م، ومب٤مًمٓمرق  :وثامـفا

اعمتٕمددة ىمد يؽمىمك إمم درضم٦م احلسـ، سمؾ وإمم اًمّمحٞمح، وم٤محلدي٨م صحٞمح ًمٖمػمه 

                                                        

 [ 2: إسمراهٞمؿ] ( )

 (. أظمٞمف ًمقط سمـ ه٤مران سمـ آزر ُمٕمف اسمـ: )وهق ىمقًمف (4)
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 . ىمقي وًمٞمس سمْمٕمٞمػ ششم٤مرح»قمغم إىمؾ، واًم٘مقل سم٠مٟمف 

وىمد روي قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم سمٓمرق ُمتٕمددة وشمٚم٘مل ! يمٞمػ؟

ومٝمق ىمقل اجلٛمٝمقر سمٞم٘ملم، وىمد شم٠ميد ... سم٤مًم٘مبقل، وم٢من مل يتؿ اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ

 . سم٘مريٜم٦م ُمـ اًم٘مرآن، ومٝمق سم٤مًم٘مبقل أطمؼ، وختٓمئ٦م اجلٛمٝمقر ذم ذًمؽ همػم ُمريض

 دًمٞمؾ، يمام هبذا اٟمدومع ُم٤م أومهف اًمٗم٤مضؾ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ُمـ أٟمف ىمقل سمال

 . هذا ضٕمٞمػ: اٟمدومع ُم٤م أصمره قمـ اإلُم٤مم اًمرازي ُمـ أٟمف ىم٤مل

: وًمٞمس ذم ذًمؽ خم٤مًمٗم٦م ًمٍميح اًم٘مرآن، وىمقًمف ب ٟم٘مال قمـ اإلُم٤مم اًمرازي ب

ممٜمقع، واًم٘مرآن ًمٞمس سحي٤م ذم (.. وٓ قمؼمة سمذًمؽ ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م سيح اًم٘مرآن)

 قمغم خم٤مًمٗمتف ذًمؽ، وًمق يم٤من إُمر يمذًمؽ مل جيؽمئ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم

قمؿ، ًمٙمـ ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل  شآزر»، ومل ي٘مؾ أطمد سم٠من ششمػمح»أو  ششم٤مرح»وشمسٛمٞم٦م أسمٞمف 

سمذًمؽ يمام ُمر اًمتٍميح سمف ذم أصمر هٜم٤مًمؽ، وشم٠موًمقا إب سم٤مًمٕمؿ، واؾمتِمٝمدوا ًمف 

سمِمقاهد ُمـ اًم٘مرآن يمام ُمر ُمٗمّمال، وىم٤مُم٧م ىمريٜم٦م قمغم ذًمؽ ُمـ اًمتٜمزيؾ، وُمر سمٞم٤مٟمف 

 . سم٤مًمتٗمّمٞمؾ

وضمقه أظمر ذيمره٤م اًمسٞمقـمل وهمػمه ذم خمتٚمػ إصمر، ومال  شآزر»وذم ... هذا

 . قمغم اًمتٕمٞملم شآزر»وٓ دًٓم٦م ذم  ،( )  : ساطم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

اًمٍميح يرادف اًمٔم٤مهر ويٙمٗمٞمف : ىمٚمٜم٤م... وًمئـ ؾمٚمٛمٜم٤م ُم٤م ادقم٤مه ُمـ اًمٍماطم٦م

اًمٔمٝمقر وًمٞمس يٜمٗمل آطمتامل، وهذا اإلُم٤مم اًمرازي ٟمٗمسف ي٘مقل ذم صدر هذا 

                                                        

 [12: إٟمٕم٤مم] ( )
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، وُمٜمٝمؿ ُمـ شآزر»فم٤مهر هذه أي٦م يدل قمغم أن اؾمؿ واًمد إسمراهٞمؿ هق : )بح٨ماعم

 . ( )(ششم٤مرح»اؾمٛمف : ىم٤مل

وهذا يمام شمرى يتْمٛمـ اقمؽماوم٤م سمقضمقد آطمتامل وٟمٗمل اًم٘مٓمع واٟمتٗم٤مء اًمتٕمٞملم، 

ًمٞمس سم٠مسمٞمف؛ يم٤مسمـ قمب٤مس، وجم٤مهد، واسمـ ضمري٩م،  شآزر»إن : ومٛمـ ىم٤مل: قمغم هذا

وم٘مد ... قمام شآزر»ي ُمر قمٜمٝمؿ اًمتٍميح سمٙمقن واًمسدي، وؾمٚمٞمامن سمـ سد اًمذ

ذه٥م إمم وضمف حيتٛمٚمف اًم٘مرآن، وىمد اؾمت٠مٟمس ًمف سم٘مريٜم٦م شم١ميده، ومٙمٞمػ يٕمد ذًمؽ 

وأٟم٧م ظمبػم سم٠من هذا اًم٘مقل اؿمتٝمر قمـ اسمـ قمب٤مس وهمػمه ! خم٤مًمٗم٦م ًمٍميح اًم٘مرآن ؟

ممـ ذيمرٟم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، ومل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ذم زُمٜمٝمؿ أٟمف ظم٤مًمٗمٝمؿ، ومال 

أن يٙمقن إمج٤مقًم٤م ؾمٙمقشمٞم٤ًم قمغم إىمؾ، ومال ُمرد عم٤م ُمر ُمـ أٟمف ىمقل اجلٛمٝمقر  يبٕمد

 . ومج٤مقم٦م ُمـ اًمسٚمػ واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، يمام ُمر همػم ُمرة

وهبذا اٟمدومع ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم اًمرازي ُمـ ىمقًمف؛ ٕن ذًمؽ اإلمج٤مع إٟمام 

 طمّمؾ؛ ٕن سمٕمْمٝمؿ ي٘مٚمد سمٕمْم٤م، وسم٤مٔظمرة، يرضمع ذًمؽ اإلمج٤مع إمم ىمقل اًمقاطمد

وآصمٜملم، ُمثؾ ىمقل وه٥م ويمٕم٥م وهمػممه٤م، ورسمام شمٕمٚم٘مقا سمام جيدوٟمف ُمـ أظمب٤مر 

 . اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى

ومال ُمٖمٛمز ذم ذًمؽ ًمق (.. وٓ قمؼمة سمذًمؽ ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م سيح اًم٘مرآن: )أُم٤م ىمقًمف

ؾمٚمٛمٜم٤م ُم٤م ادقم٤مه، وٓ سم٠مس سم٤مًمتٚم٘مل ٕظمب٤مر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى إذا صدر قمـ شمثب٧م 

ًمٗم٦م ًمٚم٘مرآن واًمسٜم٦م، وه١مٓء اجلٚم٦م ىمد يمٗمقٟم٤م اعم١مٟم٦م ذم وشمبلم، ومٕمٚمؿ أٟمف ًمٞمس ومٞمٝم٤م خم٤م

                                                        

 (. 1 /   )ًمٚمرازي ش اًمتٗمسػم اًمٙمبػم» ( )
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وهؿ احلج٦م اًم٘مدوة، وؾمبؼ هلؿ وًمٜم٤م اإلذن ُمـ ! ذًمؽ، وم٘مبقهلؿ طمج٦م، يمٞمػ ٓ؟

طمدصمقا قمـ سمٜمل إرسائٞمؾ وٓ »: اًمّم٤مدق إُملم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمتسٚمٞمؿ إذ ي٘مقل

 . ( )شطمرج

وىمراءات ( رآز)صمؿ إن إؾمت٤مذ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ىم٤مل سمٕمد ُم٤م رسد وضمقًه٤م ذم 

ومٖمػم صحٞمح .. اؾمؿ صٜمؿ شآزر»أُم٤م ُم٤م ٟمس٥م إمم جم٤مهد ُمـ أن : )خمتٚمٗم٦م ذم اًمٙمٚمٛم٦م

ومتح »ُمـ ضمٝم٦م اإلؾمٜم٤مد واًمثبقت ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمٞمد، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

أن آزر اؾمؿ اًمّمٜمؿ، : وطمٙمك اًمٓمؼمي ُمـ ـمريؼ ضٕمٞمٗم٦م قمـ جم٤مهد»: شاًمب٤مري

سم٠مٟمف ىمقل ُمـ  ششمٗمسػمه»رير اًمٓمؼمي ذم ، ووصٗمف إُم٤مم اعمٗمرسيـ اسمـ ضم(4)وهق ؿم٤مذ 

، وذًمؽ أن اًمٕمرب ٓ شمٜمّم٥م اؾمام سمٗمٕمؾ سمٕمد ( )اًمّمقاب ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمد

 (إًمخ... أظم٤مك أيمٚمٛم٧م: طمرف آؾمتٗمٝم٤مم، ٓ شم٘مقل

أُم٤م ُم٤م ٟمس٥م إمم جم٤مهد أن آزر اؾمؿ : )ىمقل إؾمت٤مذ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر :أؿول

قضمف اعمذيمقر، وٓ دًمٞمال ٓ يٜمٝمض طمج٦م ًمدومع اًم(.. إًمخ... ومٖمػم صحٞمح.. صٜمؿ

 . قرٙمذي٥م ُمـ أصمر قمـ جم٤مهد اًم٘مقل اعمذيمًمت

إٟمف اؾمؿ صٜمؿ أورد هلذا (: آزر)واًمٓمؼمي اًمذي أصمرت قمٜمف ىمقل جم٤مهد ذم 

 : ـمرىم٤م قمدة، وُمـ اجلدير أن ٟم٠ميت هب٤م قمـ اًمٓمؼمي ٟمٗمسف، ومٝم٤م هق ذا ىم٤مئال ُم٤م ٟمّمف

                                                        

 (.. 4223)، واًمؽمُمذي ش 22 »أظمرضمف اًمبخ٤مري  ( )

 (. 233/ 8)ومتح اًمب٤مري  (4)

 .  ُمـ ؾمقرة إٟمٕم٤مم( 12)أي٦م (  1 / 2)ش شمٗمسػم اًمٓمؼمي» ( )
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قمـ ًمٞم٨م، قمبـ  طمدصمٜم٤م ضمرير،: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ محٞمد وؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع، ىم٤مٓ ( )

 (. ًمٞمس آزر أسم٤م إسمراهٞمؿ: )جم٤مهد ىم٤مل

: طمبدصمٜم٤م اًمثبقري، ىمب٤مل: طمدصمٜمل قمبد اًمٕمزيبز، ىمب٤مل: طمدصمٜمل احل٤مرث، ىم٤مل (4)

 أظمؼمين رضمؾ، قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح، قمـ جم٤مهد                 

( )   (. آزر مل يٙمـ سم٠مسمٞمف، إٟمام هق صٜمؿ: )ىم٤مل 

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ يامن، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح، : ٞمع، ىم٤ملطمدصمٜم٤م اسمـ ويم ( )

 (. اؾمؿ صٜمؿ: آزر: )قمـ جم٤مهد ىم٤مل

طمدصمٜم٤م أؾمب٤مط، : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ اعمٗمْمؾ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلسلم، ىم٤مل (2)

 : قمـ اًمسدي ىم٤مل                (4) اؾمؿ أسمٞمف، وي٘م٤مل: ىم٤مل :

 .( )أشمتخذ آزر أصٜم٤مًُم٤م آهل٦م: ٤مرح، واؾمؿ اًمّمٜمؿ آزر، ي٘مقلٓ، سمؾ اؾمٛمف شم

هذه ـمرق قمـ جم٤مهد سمٛمرأى ُمٜمؽ، وهمػم ظم٤مف قمغم أطمد أن اًمْمٕمٞمػ يت٘مقى 

سمٙمثرة اًمٓمرق، صمؿ إن جم٤مهدا يمام شمرى همػم ُمتٗمرد ذم هذا اًم٘مقل، سمؾ شم٤مسمٕمف اًمسدي 

قمغم ذًمؽ، وروي قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام وهق ىمقل ؾمٕمٞمد سمـ 

 . شروح اعمٕم٤مين»٥م، راضمع اعمسٞم

وهبذا يٕمٚمؿ أن اإلؾمٜم٤مد ُمتٕم٤مضد، شم٘مقى سمٕمْمف سمبٕمض، واعمتـ صم٤مسم٧م، ومس٘مط 

                                                        

 [12: إٟمٕم٤مم] ( )

 [12: إٟمٕم٤مم] (4)

 (.  1 / 2)ش شمٗمسػم اًمٓمؼمي» ( )
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.. أما ما كسب إػ جماهد من أن آزر اشم صـم: )ىمقل إؾمت٤مذ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر

 (. ؾفو ؽر صحقح من جفة اإلشـاد وافثبوت

ًمف ذم أن إؾمت٤مذ ٟمٗمسف طمٙمك قمـ اًمٓمؼمي ُمـ ىمق: ومم٤م ٓ ي٘ميض ُمٜمف اًمٕمج٥م

آزر ُم٤م طمٙمك، وأظمؾ سم٤مًمٓمرق اًمتل أورده٤م اًمٓمؼمي ٟمٗمسف قمـ جم٤مهد، صمؿ راح حيت٩م 

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ : )إٟمف اؾمؿ صٜمؿ، سم٘مقًمف: شآزر»ًمتْمٕمٞمٗمف وهق سمّمدد رده عم٤م ىمٞمؾ ذم 

وطمٙمك اًمٓمؼمي ُمـ ـمريؼ ضٕمٞمٗم٦م قمـ جم٤مهد أن آزر »: شومتح اًمب٤مري»طمجر ذم 

 . ( )(شاؾمؿ اًمّمٜمؿ، وهق ؿم٤مذ

مل يرد ذًمؽ قمـ جم٤مهد سمٓمريؼ واطمد، سمؾ روي سمٓمرق قمدة، وأٟم٧م ظمبػم سم٠مٟمف 

 . ويمام روي قمـ جم٤مهد يمذًمؽ روي قمـ اًمسدي، يمام أؾمٚمٗمٜم٤م قمـ اًمٓمؼمي

واحلدي٨م اًمْمٕمٞمػ يت٘مقى سمٙمثرة اًمٓمرق، ويؽمىمك إمم درضم٦م احلسـ، ىم٤مل 

اهل٤مد اًمٙم٤مف ذم "اإلُم٤مم اهلامم ؾمٞمدي وضمدي اًمِمٞمخ أمحد رض٤م ذم رؾم٤مًمتف اًمٗمذة 

حلدي٨م إذا روي سمٓمرق قمدة ويم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م ضٕمٞمٗم٦م، وم٤مًمْمٕمٞمػ ا»: "طمٙمؿ اًمْمٕم٤مف

ة، ٓضمتامقمف سم٤مًمْمٕمٞمػ يت٘مقى، سمؾ إذا مل يٙمـ اًمْمٕمػ سمٖم٤مي٦م ُمـ اًمِمدة واًم٘مق

إمم درضم٦م احلسـ، وحيت٩ّم سمف ُمثؾ اًمّمحٞمح ذم  وم٤محلدي٨م سمٕمد ضمؼم اًمٜم٘مّم٤من يرشم٘مك

 . أطمٙم٤مم احلالل واحلرام

 .شػ إمم طمد احلسـشمٕمدد اًمٓمرق يبٚمغ احلدي٨م اًمْمٕمٞم»: "اعمرىم٤مة"ىم٤مل ذم 

شمٕمدد اًمٓمرق وًمق ضٕمٗم٧م يرىمل »: "ُمقضققم٤مت اًمٙمبػمة"ىم٤مل ذم آظمر 

                                                        

 (. 233/ 8)ش ومتح اًمب٤مري» ( )
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 . شاحلدي٨م إمم احلسـ

ًمق شمؿَّ شمْمٕمٞمػ يمٚمٝم٤م، »: "ومتح اًم٘مدير"ىم٤مل اعمح٘مؼ قمغم اإلـمالق اسمـ اهلامم ذم 

 . شيم٤مٟم٧م طمسٜم٦م؛ ًمتٕمدد اًمٓمرق ويمثرهت٤م

ٕمٞمػ ضم٤مز ذم احلسـ أن يرشمٗمع إمم اًمّمح٦م إذا يمثرت ـمرىمف، واًمْم»:وومٞمف

َدْه ىمريٜم٦ٌم قمغم صمبقشمف رم ٟمٗمس إُمر  . شيّمػم طمج٦م سمذًمؽ؛ ٕن شمٕمدُّ

ُمٞمزان اًمنميٕم٦م "ىم٤مل اإلُم٤مم قمبد اًمقه٤مب اًمِمٕمراين ىمدس رسه اًمٜمقراين ذم 

ىمد اطمت٩م مجٝمقر اعمحدصملم سم٤محلدي٨م اًمْمٕمٞمػ إذا يمثرت ـمرىمف، »: "اًمٙمؼمى

يمثػما  وأحل٘مقه سم٤مًمّمحٞمح شم٤مرة، وسم٤محلسـ أظمرى، وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمْمٕمٞمػ يقضمد

ًمٚمبٞمٝم٘مل اًمتل أًمٗمٝم٤م ًم٘مّمد آطمتج٤مج ٕىمقال إئٛم٦م  "اًمسٜمـ اًمٙمؼمى"ُمـ يمت٤مب 

 (. وأىمقال أصح٤مهبؿ

اعمؽموك أو »: "اًمتٕم٘مب٤مت"سمؾ ىم٤مل اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل ذم 

اعمٜمٙمر إذا شمٕمددت ـمرىمف ارشم٘مك إمم درضم٦م اًمْمٕمٞمػ اًمٖمري٥م، سمؾ رسمام ارشم٘مك إمم 

  ( ).شدرضم٦م احلسـ

ُمـ ـمريؼ : )سمف ئمٝمر اجلقاب قمام ىم٤مًمف اسمـ طمجر ومٞمام ُمر ُمـ ىمقًمفو :أؿول

وىمد روي ! ، وهق ُمٜمع اًمدقمقى سم٠مٟمف ؿم٤مذ، يمٞمػ؟(وهق ؿم٤مذ.. ضٕمٞمٗم٦م قمـ جم٤مهد

قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام واًمسدي، وسمف ىم٤مل ؾمٕمٞمد اعمسٞم٥م، وضم٤مء قمغم 

                                                        

احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ يت٘مقى سمتٕمد ، اإلوم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة، اهل٤مد اًمٙم٤مف ذم طمٙمؿ اًمْمٕم٤مف ( )

 (. 8ص)ٞمّمػم طمسٜم٤م، وم  اًمٓمرق
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اًمسالم ُمع زي٤مدة ًمٞمس اؾمام ٕيب إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف  شآزر»إن : ُمقاوم٘م٦م اجلٛمٝمقر ذم ىمقهلؿ

وم٢من اًمِم٤مذ همػم اعمؽموك واعمٜمٙمر، وىمد ؾمٛمٕم٧م ىمريب٤م ذم اعمؽموك : سمٞم٤من، وقمغم اًمتٜمزل

واعمٜمٙمر واًمْمٕمٞمػ اًمٖمري٥م أن يمال يؽمىمك سمام يٕمْمده إمم درضم٦م احلسـ، وم٤معمروي 

قمـ جم٤مهد قمغم إىمؾ طمسـ، وازداد ىمقة إمم ىمقة سمٛمجٞمئف قمـ همػم واطمدة سمٛمقاوم٘متف 

مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وهق وضمف ُمـ اًمقضمقه اًمتل يت٘مقى ًمٚمجٛمٝمقر، وسم٠مٟمف ىم٤مل سمف 

يت٘مقى  احلدي٨م»: هب٤م اًمْمٕمٞمػ، يمام ؾمٞم٠ميت قمـ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رض٤م ىمدس رسه

 . شده ضٕمٞمًٗم٤مسمٕمٛمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ إن يم٤من ؾمٜم

هذا طمدي٨م همري٥م، واًمٕمٛمؾ قمغم »: رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل»: "اعمرىم٤مة"ىم٤مل ذم 

، ومٙم٠من شؾمٜم٤مده ضٕمٞمػ، ٟم٘مٚمف ُمػمكوإ»: ، ىم٤مل اًمٜمقويشهذا قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ

اًمؽمُمذي يريد شم٘مقي٦م احلدي٨م سمٕمٛمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ، واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، يمام ىم٤مل 

إين سمٚمٖمٜمل قمـ اًمٜمبل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، : )اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ سمـ اًمٕمريب

ًْم٤م ٓ إًمف إٓ اهلل ؾمبٕملم أًمٗم٤م، همٗمر اهلل شمٕم٤ممم ًمف، وُمـ ىمٞمؾ ًمف، همٗمر ًمف أي: أٟمف ُمـ ىم٤مل

ومٙمٜم٧م ذيمرت اًمتٝمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٕمدد اعمروي ُمـ همػم أن أٟمقي ٕطمد سم٤مخلّمقص، 

ومحرضت ـمٕم٤مُم٤م ُمع سمٕمض إصح٤مب وومٞمٝمؿ ؿم٤مب ُمِمٝمقر سم٤مًمٙمِمػ؛ وم٢مذا هق 

أرى أُمل ذم اًمٕمذاب، : ذم أصمٜم٤مء إيمؾ أفمٝمر اًمبٙم٤مء، ومس٠مًمتف قمـ اًمسب٥م وم٘م٤مل

٤م أن ذم إين أراه: ومقهب٧م ذم سم٤مـمٜمل صمقاب اًمتٝمٚمٞمٚم٦م اعمذيمقرة هل٤م، ومْمحؽ وىم٤مل

ومٕمروم٧م صح٦م احلدي٨م سمّمح٦م يمِمٗمف، وصح٦م يمِمٗمف : طمسـ اعمآب، وم٘م٤مل اًمِمٞمخ

 (. سمّمح٦م احلدي٨م



 

 
 

 512 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 
ىمد سح همػم »: جلالل اًمديـ اًمسٞمقـمل "اًمتٕم٘مب٤مت"ٟم٘مال قمـ  -إمم أن ىم٤مل-

وىمد سح همػم واطمد سم٠من دًمٞمؾ صح٦م احلدي٨م ىمقل أهؾ اًمٕمٚمؿ »: شإًمخ....واطمد

  ( ).شسمف، وإن مل يٙمـ ًمف إؾمٜم٤مد يٕمتٛمد قمغم ُمثٚمف

ذح »، وشاعم٘مدُم٦م اجلرضم٤مٟمٞم٦م»، و(4)شُم٘مدُم٦م اإلُم٤مم أيب قمٛمرو سمـ صالح»ذم 

، واًمٚمٗمظ ششمدري٥م اًمراوي»، وذطمف ( )ششم٘مري٥م اًمٜمقوي»ًمٚمٛمّمٜمػ، و شإًمٗمٞم٦م

جيقز قمٜمد أهؾ احلدي٨م وهمػمهؿ اًمتس٤مهؾ ذم إؾم٤مٟمٞمد اًمْمٕمٞمٗم٦م، ورواي٦م ُم٤م : )هلام

ضٕمٗمف ذم ومْم٤مئؾ إقمامل  ؾمقى اعمقضقع ُمـ اًمْمٕمٞمػ، واًمٕمٛمؾ سمف ُمـ همػم سمٞم٤من

 . (2)(وهمػمه٤م مم٤م ٓ شمٕمٚمؼ ًمف سم٤مًمٕم٘م٤مئد وإطمٙم٤مم

إذا رويٜم٤م ذم : )وممـ ٟم٘مؾ قمٜمف ذًمؽ اسمـ طمٜمبؾ واسمـ ُمٝمدي واسمـ اعمب٤مرك، ىم٤مًمقا

 (.شمس٤مهٚمٜم٤م.. ؿمددٟم٤م، وإذا رويٜم٤م ذم اًمٗمْم٤مئؾ.. احلالل واحلرام

وصف ( آزر)هذا ويؼول األشتاذ أمحد حمؿد صاـر ردا ظذ افؼائؾغ بلن 

يم٤من .. وم٢مٟمف إن صح ُم٤م ىم٤مًمقه.. وأُم٤م ُمـ زقمؿ أٟمف وصػ: )مـادي بؼوفه ـَم يع

 : وصٗم٤م ٓ يّمدر ُمـ ٟمبل ٕسمٞمف، وإسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ اهلل ي٘مقل ًمف أسمقه    

                                                        

احلدي٨م يت٘مقى سمٕمٛمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ ، اإلوم٤مدة اخل٤مُمس٦م قمنمة، اهل٤مد اًمٙم٤مف ذم طمٙمؿ اًمْمٕم٤مف ( )

 (.82-82ص) ٤م،إن يم٤من ؾمٜم٤مده ضٕمٞمٗمً 

 (. 482ص )ش ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح» (4)

 (. 3 ص )ش اًمت٘مري٥م» ( )

 (. 21 /  )ش شمدري٥م اًمراوي» (2)
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                              ( )،  ومٞم٘مقل ًمف

 : إسمراهٞمؿ                            (4) ،

أومٛمـ يت٠مدب ُمع أسمٞمف هذا إدب ذم طمدة اجلدل واعمٜم٤مفمرة، سمٕمد اًمتٝمديد ُمـ أسمٞمف 

 (. اًمخ... يٕم٘مؾ ُمٜمف أن يبدأ أسمٞمف إمم ديٜمف ىمبؾ اجلدال سم٤مًمِمتؿ واًمس٥م

ًمذي ىم٤مًمف إؾمت٤مذ ُمتجف ًمقٓ ُم٤م يٕمٙمر قمٚمٞمف ُمـ ىمقًمف ذم آظمر هذا ا :أؿول

قمؿ، ىم٤مًمف إًمقد، صمؿ ( آزر)أي٦م، وهٜم٤مك ُمـ يٕمد هذا ىمريٜم٦م عم٤م ذه٥م إًمٞمف ُمـ أن 

إٟمف ٓ جيدي إؾمت٤مذ ٟمٗمًٕم٤م؛ ٕٟمف شمّمدى ًمالؾمتدٓل وإىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم ُم٤م ذه٥م 

ًمؽ إٓ إذا رد ُم٤م ضم٤مء أب إلسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم، وٓ يتؿ ًمف ذ( آزر)إًمٞمف ُمـ أن 

ُمـ اًمقضمقه اعمخ٤مًمٗم٦م ًمف ُم٘متٗمٞم٤ًم أصمر اعمحدصملم، وُمٜمتٝمًج٤م ُمٜمٝمجٝمؿ ومٞمام يثبتقن وُم٤م 

 . يٜمٗمقن سمتٛمٞمٞمز اعم٘مبقل ُمـ اعمردود

سم٘مٞم٧م اًمقضمقه اعمختٚمٗم٦م يزاطمؿ سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م، وأدى .. وإذا مل يت٠مت هذا

يّم٤مر إمم  آظمتالف إمم آضٓمراب، وم٢مُم٤م أن شمرد يمٚمٝم٤م طمٞم٨م ٓ شمرضمٞمح، وإُم٤م أن

( آزر)اًمؽمضمٞمح، ومام قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر وومٞمٝمؿ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمـ أن 

هق اًم٘مقل اًمرضمٞمح وهق ذم ( شم٤مرح)ًمٞمس اؾمام ٕيب إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم، وإٟمام هق 

 . شطم٤مؿمٞم٦م قمغم اجلالًملم»اًمتقراة، سح سمف اجلٛمؾ ذم 

 : شمٕم٤ممموشم٠ميد سمام ذيمرٟم٤م  ُمـ ىمريٜم٦م اًمتٜمزيؾ، وسم٘مقًمف          

                                                        

 [22: ُمريؿ] ( )

 [21: ُمريؿ] (4)
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 ( )، طم٤مم إُمٝم٤مت ُمـ آدم إمم ٟمقح شم٘مٚمبؽ ذم أصالب أسم٤مء وأر: يٕمٜمل

 . (4)وإسمراهٞمؿ وإمم ُمـ سمٕمده، صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ 

 .( )(ذم أصالب آدم وٟمقح وإسمراهٞمؿ طمتك ظمرضم٧م: )ىم٤مل اسمـ قمب٤مس

 : وقمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ذم ىمقًمف        

(2)( :ُمـ ٟمبل إمم ٟمبل طمتك أظمرضمؽ ٟمبٞم٤م )ومٛمٕمٜمك : أي      (2) 

ذم أصالب إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم ُمـ آدم إمم ٟمقح وإمم إسمراهٞمؿ [: 3 4: اًمِمٕمراء]

)شروح اًمبٞم٤من». وإمم ُمـ سمٕمده إمم أن وًمدشمف أُمف
 )
 .(1)وهمػمه، واًمٚمٗمظ ًمٚمسٛمرىمٜمدي 

 :وأىمقل

اؿمؽماط صح٦م اعمّمٓمٚمح٦م قمٜمد اعمحدصملم سم٤مًم٘مبقل، : ىمْمٞم٦م يمالم إؾمت٤مذ :أوالً  

ومٛمردود يمام .. ومٙمالُمف ُمِمٕمر سم٠من اًمّمحٞمح هق اعم٘مبقل، أُم٤م اًمْمٕمٞمػ أو اًمِم٤مذ

ي١مدي إًمٞمف يمالم إؾمت٤مذ، وًمٞمس إُمر يمام زقمؿ، ومال اًمّمحٞمح اعمّمٓمٚمح يستٚمزم 

                                                        

 [3 4: اًمِمٕمراء] ( )

 (. 211/ 4)ش اًمسٛمرىمٜمدي» (4)

 (. 21/ 1)ش اًمبحر اعمحٞمط» ( )

 [3 4: اًمِمٕمراء] (2)

 [3 4: اًمِمٕمراء] (2)

 (.    / 2)ش نروح اًمبٞم٤م» (2)

 (. 211/ 4)ش اًمسٛمرىمٜمدي» (1)
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، وهمٜمل قمـ اًمثبقت ذم ٟمٗمس إُمر، وٓ اًمْمٕمٞمػ ي٘متيض اًمرد سمٛمجرد أٟمف ضٕمٞمػ

 . ٓ يتٕمٚمؼ سم٤مٕطمٙم٤ممُم٤ماًمبٞم٤من أن أئٛم٦م اًمِم٠من اشمٗم٘مقا قمغم ىمبقل اًمْمٕمٞمػ ذم 

ىمد ُمر ُمـ اًمسٞمقـمل اًمتٍميح سم٠مٟمف روي قمـ جم٤مهد سمٓمرق سمٕمْمٝم٤م  :ثاكقًا

، وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ظمّمقص إصمر ذم (ًمٞمس أسم٤م إسمراهٞمؿ شآزر»أن : )صحٞمح

قمـ اسمـ قمب٤مس  اًمذي ضم٤مء ومٞمف قمـ جم٤مهد أٟمف اؾمؿ صٜمؿ، يٙمٗمٞمٜم٤م ُم٤م ُمر( آزر)

 (. أن آزر ًمٞمس أسم٤م إسمراهٞمؿ: )وجم٤مهد وهمػممه٤م

إصمر وإن يم٤من ضٕمٞمٗم٤م ومٚمف ؿم٤مهد يٕمْمده، وهق ُم٤م أصمرشمف سمٜمٗمسؽ ُمـ  :ثافثا

 . آزر أشمتخذ: طمٞم٨م ىمٚم٧م ( )(أأزرا شمتخذ: )اًم٘مراءات اًمِم٤مذة

وُم٤م طمٙمٞم٧م قمـ اًمٓمؼمي ذم ُمٕمرض آؾمتدٓل ًمرد هذا اعم٘م٤مل ُمـ  :رابعا

ممٜمقع، أُم٤م قمغم ُم٤م أصمرت (.. اًمّمقاب ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمٞمدوم٢مٟمف ىمقل ُمـ : )ىمقًمف

ًمٞمس ُمٜمّمقسم٤م ( آزر)ومٔم٤مهر أن (.. أأزرا شمتخذ: )سمٜمٗمسؽ ُمـ اًم٘مراءة؛ وهق ىمقًمف

آهل٦م  ٤مً شمتخذ أصٜم٤مُم! أشمٕمبد آزًرا؟)، أو (أشمتخذ آزًرا: )سمٗمٕمؾ ذيمره سمٕمده، واًمت٘مدير

٘مدير يمقن ، ومٝمق ُمٜمّمقب سمٗمٕمؾ حمذوف يدل قمٚمٞمف اعمذيمقر، ويمذا قمغم شم(4)!(؟

وُمتك أُمٙمـ : ُمٜمّمقسم٤م سمٖمػم طمرف آؾمتٗمٝم٤مم ي٘مدر اًمٜم٤مص٥م ًمف ىمبؾ( آزر)

                                                        

وىمرأ (: )22 / 2)ش اًمبحر»وهل ىمراءة ؾمٞمدٟم٤م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل أسمق طمٞم٤من ذم  ( )

هبٛمزة اؾمتٗمٝم٤مم وومتح اهلٛمزة سمٕمده٤م وؾمٙمقن اًمزاي وٟمّم٥م ش أأزر شمتخذ»اسمـ قمب٤مس أيًْم٤م 

 اًمراء ُمٜمقٟم٦م وطمذف مهزة آؾمتٗمٝم٤مم ُمـ     [12: ٤ممإٟمٕم .] 

 . شاًمٙمِم٤مف»ىم٤مل اًمزخمنمي ذم  (4)
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سم٠مٟمف ىمقل ُمـ اًمّمقاب ُمـ : )ومال وضمف ًمرده، ومدقمقى أن ىمقًمف.. شمّمحٞمحف قمرسمٞم٦م

ُم٘مًرا  شاًمٚمس٤من»ممٜمققم٦م؛ ًمذًمؽ طمٙم٤مه ومٞمام ٟم٘مٚمتف أٟم٧م قمـ (.. ضمٝم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمٞمد

ده قمٚمٞمف ُمـ طمٞم٨م قمٚمٞمف، ويمذًمؽ طمٙم٤مه همػم واطمد قمـ جم٤مهد ُمـ همػم أن ير

اًمٕمرسمٞم٦م، ويم٠من أًمقد ؿمٕمر سمام ىمد يٕمؽمي سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ اًمقهؿ، ًمذًمؽ ٟمجده 

: ضم٤مء سمام يزل إوه٤مم، ويّمحح اًمٙمالم، ومٝم٤م هق ذا ىم٤مئؾ ُم٤م ٟمّمف شروح اعمٕم٤مين»ذم 

 وضمٕمؾ ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف )   ( ) أٟمف ىمريٜم٦م قمغم : إًمخ شمٗمسػما وشم٘مديرا سمٛمٕمٜمك

ػم اعمّمٓمٚمح قمٚمٞمف ذم سم٤مب آؿمتٖم٤مل؛ ٕن ُم٤م سمٕمد اهلٛمزة ٓ احلذف، ٓ سمٛمٕمٜمك اًمتٗمس

 . (4)(يٕمٛمؾ ومٞمام ىمبٚمٝم٤م، وُم٤م ٓ يٕمٛمؾ ٓ يٗمرس قم٤مُمال، يمام شم٘مرر قمٜمدهؿ

وم٢مٟمف ظمروج سم٤مًمٚمٗمظ قمـ فم٤مهره وطم٘مٞم٘متف إمم .. أُم٤م شم٠مول إب سم٤مًمٕمؿ:  )وىمقًمف

ٟمت٠مول  ُمٕمٜمك يٙمقن سمف جم٤مزا ُمـ همػم ىمريٜم٦م وٓ دًمٞمؾ قمغم إرادة اعمج٤مز، وًمق ذهبٜم٤م

سمٓمٚم٧م دًٓم٦م إًمٗم٤مظ قمغم اعمٕم٤مين، صمؿ آي٤مت اًم٘مرآن .. اًمٜمّمقص اًمٍمحي٦م سمٛمثؾ هذا

اًمديـ ودقم٤مئف إي٤مه إمم اهلداي٦م وإسم٤مء أسمٞمف، ُمـ ُمتٙم٤مصمرة ذم ضمدال إسمراهٞمؿ ٕسمٞمف ذم 

 (: ؾمقرة اًمتقسم٦م)ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم : ذًمؽ              

                                   ( )أيًْم٤م  واٟمٔمرا

 (. إًمخ.. ش82ب  23»، واًمِمٕمراء ش24ب   2»، وإٟمبٞم٤مء ش21ب   2»ؾمقرة ُمريؿ 

                                                        

 [12: إٟمٕم٤مم] ( )

 (. 32 / 1)ش روح اعمٕم٤مين» (4)

 [2  : اًمتقسم٦م] ( )
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ىمد أؾمٚمٗمٜم٤م اًم٘مقل ذم ذًمؽ ُمٗمّمال قمـ ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل، وىمد  :أؿول

ىمريب٤م، ومٚمٞمس هذا ظمروضم٤م سم٤مًمٚمٗمظ قمـ فم٤مهره ُمـ همػم ذيمرٟم٤م اًم٘مريٜم٦م ُمـ اًمتٜمزيؾ 

ىمريٜم٦م، سمؾ قمٚمٞمف دًمٞمؾ ُمـ اًمتٜمزيؾ، وضم٤مءت أطم٤مدي٨م شمٗمٞمد ُم٤م ذيمرٟم٤م، وىمد شمٙمٗمؾ 

: ، وُمٜمٝم٤مشُمس٤مًمؽ احلٜمٗم٤م»سمتخرجيٝم٤م احل٤مومظ اعمحدث ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل ذم 

ب اًمٓم٤مهريـ إمم أرطم٤مم مل أزل أٟم٘مؾ ُمـ أصال»: ىمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٍميح سم٠من ٟمسبف صغم اهلل شمٕم٤ممم  ، وهذا ُمٜمفشٓم٤مهراتاًم

 . قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٓمٝمر ُمـ قمب٤مدة إصٜم٤مم

أن مجٞمع ٟمسبف ُمٓمٝمر : ىمرر ذم اًمسػم»: شطم٤مؿمٞمتف قمغم اجلالًملم»ىم٤مل اجلٛمؾ ذم 

 . شُمـ قمب٤مدة إصٜم٤مم

أهؾ   اًمذي قمقل قمٚمٞمف اجلؿ اًمٖمٗمػم ُمـ: )شروح اعمٕم٤مين»وىم٤مل أًمقد ذم 

مل يٙمـ واًمد إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم وادقمقا أٟمف ًمٞمس ذم آسم٤مء اًمٜمبل  شآزر»أن : اًمسٜم٦م

مل أزل أٟم٘مؾ »: صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤مومر أصالً، ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم

، واعمنميمقن ٟمجس، وختّمٞمص شُمـ أصالب اًمٓم٤مهريـ إمم أرطم٤مم اًمٓم٤مهرات

ًمف يٕمقل قمٚمٞمف، واًمٕمؼمة ًمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ اًمٓمٝم٤مرة سم٤مًمٓمٝم٤مرة ُمـ اًمسٗم٤مح ٓ دًمٞمؾ 

 . خلّمقص اًمسب٥م

وىمد أًمٗمقا ذم هذا اعمٓمٚم٥م اًمرؾم٤مئؾ، واؾمتدًمقا ًمف سمام اؾمتدًمقا، واًم٘مقل سم٠من 

ٟم٤مرء ُمـ ىمٚم٦م اًمتتبع، وأيمثر ه١مٓء ... ذًمؽ ىمقل اًمِمٞمٕم٦م يمام ادقم٤مه اإلُم٤مم اًمرازي

اًمٕمؿ ذم  اؾمؿ ًمٕمؿ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم، وضم٤مء إـمالق إب قمغم شآزر»قمغم أن 
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 : ىمقًمف شمٕم٤ممم                           

                                

     ( ) وأيد سمٕمْمٝمؿ أن : ب إمم أن ىم٤مل بوومٞمف إـمالق إب قمغم اجلد أيًْم٤م

يم٤مومًرا، وإٟمام اًمٙم٤مومر قمٛمف سمام أظمرضمف اسمـ أسم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم احل٘مٞم٘مل مل يٙمـ 

)(ششمٗمسػمه»اعمٜمذر ذم 
 )
. 

هبذا طمّمؾ اجلقاب قمام ىم٤مل إؾمت٤مذ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، وىمد ىمدُمٜم٤م ٟمحق هذا 

،وم٠مشمٞمٜم٤م سمف قمـ ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل، ًمٙمـ ًمبٕمد اعم٘م٤مم ٟم٤مؾم٥م أن يٕم٤مد اًمٙمالم

 .ًمذًمؽ وعم٤م ومٞمف ُمـ شمٖمٞمػم يسػم ووم٤مئدة زائدة

 : شمٕم٤مممحت٧م ىمقًمف  شروح اًمبٞم٤من»ىم٤مل ذم           ( ) 

هقن قمٚمٞمف ُمٕم٤مٟم٤مة ُمِم٤مق اًمٕمب٤مدات؛ إلظمب٤مره سمرؤيتف ًمف، وٓ [: )3 4: اًمِمٕمراء]

ب٤مل اًمرواد هيقن عمـ ُمِم٘م٦م عمـ يٕمٚمؿ أٟمف سمٛمرأي ُمـ ُمقٓه وحمبقسمف، وإن محؾ اجل

يمٜم٧م سمٛمرأي ُمٜم٤م طملم : محٚمٝم٤م قمغم ؿمٕمرة ُمـ ضمٗمـ قمٞمٜمف قمغم ُمِم٤مهدة رسمف، وي٘م٤مل

﴿ شم٘مٚمبؽ ذم قم٤ممل إرواح ذم اًمس٤مضمديـ؛ سم٠من ظمٚم٘مٜم٤م روح يمؾ ؾم٤مضمد ُمـ روطمؽ، 

ِٛمٞمُع ﴾ ُف ُهَق اًمسَّ ؛ ٕن أرواطمٝمؿ شأٟم٤م ؾمٞمد وًمد آدم وٓ ومخر»: ذم إزل ُم٘م٤مًمتؽ إٟمَّ

 . أ هب. سم٤مؾمتح٘م٤مىمؽ هلذه اًمٙمراُم٦م َٕمِٚمٞمُؿ ﴾﴿ اًمظمٚم٘م٧م ُمـ روطمؽ 

                                                        

 [   : اًمب٘مرة] ( )

 (. 32 ب  32 / 1)ش روح اعمٕم٤مين» (4)

 [3 4: اًمِمٕمراء] ( )
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 : وقمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ذم ىمقًمف        

( ): «ومٛمٕمٜمك : أي شُمـ ٟمبل إمم ٟمبل طمتك أظمرضمؽ ٟمبٞم٤م       :ذم 

إمم أن  أصالب إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم ُمـ آدم إمم ٟمقح وإمم إسمراهٞمؿ وإمم ُمـ سمٕمده

وىمقع إٟمبٞم٤مء ذم : وهذا ٓ يٜم٤مذم وىمقع ُمـ ًمٞمس ٟمبٞم٤م ذم آسم٤مئف؛ وم٤معمراد. وًمدشمف أُمف

 . ٟمسبف

: واؾمتدل اًمراومْم٦م قمغم أن آسم٤مء اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم؛ أي

ٕن اًمس٤مضمد ٓ يٙمقن إٓ ُم١مُمٜم٤ًم، وم٘مد قمؼم قمـ اإليامن سم٤مًمسجقد، وهق اؾمتدٓل 

مل أزل أٟم٘مؾ ُمـ أصالب اًمٓم٤مهريـ إمم أرطم٤مم : مفم٤مهري، وىمقل قمٚمٞمف اًمسال

ٓ يدل قمغم اإليامن، سمؾ قمغم صح٦م أٟمٙمح٦م اجل٤مهٚمٞم٦م، يمام ىم٤مل قمٚمٞمف ش اًمٓم٤مهرات

طمتك أظمرضمٜمل ُمـ سملم أسمقي مل يٚمت٘مٞم٤م قمغم »: اًمّمالة واًمسالم ذم طمدي٨م آظمر

، شؾمقرة إسمراهٞمؿ»، وىمد ؾمبؼ ٟمبذ ُمـ اًمٙمالم مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمرام ذم أواظمر شؾمٗم٤مح ىمط

طمؼ اعمسٚمؿ أن يٛمسؽ ًمس٤مٟمف قمام خيؾ سمنمف ٟمس٥م ٟمبٞمٜم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم، و

 . ويّمقٟمف قمام يتب٤مدر ُمٜمف اًمٜم٘مّم٤من، ظمّمقًص٤م إمم وهؿ اًمٕم٤مُم٦م

 يمٞمػ ٟمٕمت٘مد ذم طمؼ آسم٤مء اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم؟ : وم٢من ىمٚم٧م

هذه اعمس٠مًم٦م ًمٞمس٧م ُمـ آقمت٘م٤مدي٤مت؛ ومال طمٗمظ ًمٚم٘مٚم٥م ُمٜمٝم٤م، وأُم٤م طمظ : ىمٚم٧م

 . وم٘مد ذيمرٟم٤م ...اًمٚمس٤من

                                                        

 [3 4: اًمِمٕمراء] ( )
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أن اًمذي شمٚمخص أن أضمداده قمٚمٞمف اًمسالم : ( )ذيمر احل٤مومظ اًمسٞمقـمل رمحف اهلل

ُمٍمح سم٢ميامهنؿ؛ أي ذم إطم٤مدي٨م وأىمقال اًمسٚمػ،  شُمرة سمـ يمٕم٥م»إمم  شآدم»ُمـ 

قمبد »أرسمٕم٦م أضمداد، ومل أفمٗمر ومٞمٝمؿ سمٜم٘مؾ، و شقمبد اعمٓمٚم٥م»و شُمرة»وسم٘مل سملم 

ٜمّف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم صمامن وٕٟمف ُم٤مت أٟمف مل شمبٚمٖمف اًمدقمقة؛ : إؿمبف شاعمٓمٚم٥م ؾِم

مل يٕمبد : أٟمف يم٤من قمغم ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم؛ أي: ؾمٜملم، وإؿمٝمر

)شؾمقرة سمراءة»إصٜم٤مم يمام ؾمبؼ ذم 
 )
. 

ىمد ضم٤مء سم٤مًمقضمف اعمذيمقر ُمـ سملم اًمقضمقه، وأؿمٕمر ذم اًمبداي٦م سمرده طمٞم٨م : أؿول

إمم اًمراومْم٦م ذم حمؾ اعمٜمع وىمد ٟمبف قمٚمٞمف وٟمسبتف هذا اًم٘مقل : واؾمتدل اًمراومْم٦م: ىم٤مل

، ويٛمٜمٕمف أيًْم٤م ُم٤م ضم٤مء سمف ذم آظمر اًمٙمالم قمـ احل٤مومظ شروح اعمٕم٤مين»أًمقد ذم 

اًمسٞمقـمل ُمستٜمًدا سمف وُم٘مرا قمٚمٞمف، وٓ خيٗمك ُم٤م ذم يمالُمف ُمـ شمداومع طمٞم٨م أوهؿ ذم 

 . اًمبداي٦م اًمرد وأومٝمؿ أظمػًما اًم٘مبقل يمام ٓ خيٗمك

ومال همرو ومٞمف، واًمٜمّمقص حتٛمؾ قمغم (.. هريوهق اؾمتدٓل فم٤م: )ىمقًمفأُم٤م 

 .فمقاهره٤م يمام هق ُمٕمٚمقم؛ ومال وضمف ًمٚمٜمٙمػم

مل أزل أٟم٘مؾ ُمـ أصالب اًمٓم٤مهريـ إمم »: وىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم: )ىمقًمف

اًمدًٓم٦م قمغم  ومٝمق ذم حمؾ اعمٜمع وُمٜمٕمف.. إليامنٓ يدل قمغم ا شأرطم٤مم اًمٓم٤مهرات

سمتخّمٞمص  ٤مهٚمٞم٦م ٓ يتؿ إٓ صح٦م أٟمٙمح٦م اجلاإليامن، وطمٍمه اًمدًٓم٦م قمغم

                                                        

 (. 8 4/ 4)ش ذم احل٤موي ًمٚمٗمت٤موى(  )

 (.    / 2)ش اًمبٞم٤من» ذم روح( 4)
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اًمٓمٝم٤مرة سمام ذيمر ُمـ اعمٕمٜمك، وهق سف ًمٚمٗمظ قمـ فم٤مهراًمٕمٛمقم واًمٕمؼمة سمٕمٛمقم 

اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًمسب٥م، ٟمبف قمغم ذًمؽ أًمقد، واؾمتدل سم٤محلدي٨م احل٤مومظ 

ٟمٗمسف احل٤مومظ اًمسٞمقـمل ومٞمام  شروح اًمبٞم٤من»اًمسٞمقـمل وهمػمه، وىمد أىمر ص٤مطم٥م 

 . ذه٥م إًمٞمف يمام ٓ خيٗمك

وىمد اطمت٩م سم٤مٔي٦م قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م قمغم ُمذهبٝمؿ أن : )٦م اًمٜمٞمس٤مسمقريىم٤مل اًمٕمالُم

أراد شم٘مٚم٥م روطمف : آسم٤مء اًمٜمبل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يٙمقٟمقن يمٗم٤مًرا، ىم٤مًمقا

مل أزل أٟم٘مؾ ُمـ »: ُمـ ؾم٤مضمد إمم ؾم٤مضمد، يمام ذم احلدي٨م اعمٕمتٛمد قمٚمٞمف قمٜمدهؿ

ذم اًمت٠مويؾ ، وٟم٤مىمِمٝمؿ أهؾ اًمسٜم٦م شأصالب اًمٓم٤مهريـ إمم أرطم٤مم اًمٓم٤مهرات

أّٓ ٟمِمتٖمؾ سمٛمٜمع أُمث٤مل هذه : اعمذيمقر، وذم صح٦م احلدي٨م، وإصقب قمٜمدي

اًمدقمقى، وٟمرسح إمم سم٘مٕم٦م اإلُمٙم٤من قمغم أٟمف ٓ يٚمزم ُمـ قمدم اًمدًمٞمؾ قمدم 

)(اعمدًمقل
 )
. 

وم٘مد ُمر اجلقاب قمٜمف، وفمٝمر سمام .. أُم٤م ٟمسبتف هذا اًمقضمف إمم قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م :أؿول

ٛمد هذا اًمقضمف وىمبٚمف، وأورد احلدي٨م اعمذيمقر أهؾ اًمسٜم٦م ُمـ اقمتُمـ أن : ذيمرٟم٤م

واطمت٩م سمف، واحلدي٨م وإن يم٤من ضٕمٞمٗم٤م ىمد يت٘مقى إذا ىم٤مل سمف أهؾ اًمٕمٚمؿ، يمام ُمر قمـ 

 . ًمإلُم٤مم أمحد رض٤م شاهل٤مد اًمٙم٤مف ذم أطمٙم٤مم اًمْمٕم٤مف»

: وأٟم٧م ظمبػم سم٠من آظمر يمالُمف يِمٕمر سمٛمٞمٚمف إمم اًم٘مبقل هلذا اًمقضمف، طمٞم٨م ي٘مقل

 (. ٜمع أُمث٤مل هذه اًمدقمقىوإصقب قمٜمدي أٓ ٟمِمتٖمؾ سمٛم)

                                                        

 (. 84ص )ش اًمٜمٞمس٤مسمقري» ( )
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وم٢من هذه إٟمس٤مب اًم٘مديٛم٦م خمتٚمٗم٦م .. أُم٤م ىمقل اًمٜمس٤مسملم: )( )ىمقل إؾمت٤مذ

سم٢مؾمٜم٤مده  شاًمٓمب٘م٤مت»وىمد روى اسمـ ؾمٕمد ذم ! ُمْمٓمرسم٦م، وومٞمٝم٤م ُمـ اخلالف اًمٕمج٥م

مل جي٤موز ذم ٟمسبف ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من سمـ .. يم٤من إذا اٟمتس٥م ×أن اًمٜمبل :قمـ اسمـ قمب٤مس

 : ًمٜمس٤مسمقن؛ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾيمذب ا: )أدد، صمؿ يٛمسؽ وي٘مقل      

    (4) (
 )

 . 

وهذا »: وذيمراسمـ ؾمٕمد سمٕمد ذًمؽ أىمقآ ذم اًمٜمس٥م إمم إؾمامقمٞمؾ صمؿ ىم٤مل

ٓظمتالف، ذم ٟمسبف يدل قمغم أٟمف مل حيٗمظ، وإٟمام أظمذ ذًمؽ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، ا

أقمٚمؿ اًمٜم٤مس   × ًمٙم٤من رؾمقل اهلل.. وشمرمجقه هلؿ، وم٤مظمتٚمٗمقا ومٞمف، وًمق صح ذًمؽ

سمف، وم٤مُٕمر قمٜمدٟم٤م قمغم آٟمتٝم٤مء إمم ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من، صمؿ اإلُمس٤مك قمام وراء ذًمؽ إمم 

) شإؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ
 )

 . 

 اًمتقومٞمؼ أو اًمؽمضمٞمح، واًمسبٞمؾ ذم هذا صحٞمح ومٞمام ٓ يٛمٙمـ ومٞمف: أؿول

اًمؽمضمح أٓ يٕمتٛمد قمغم وضمف ُمـ اًمقضمقه، وأن يٛمسؽ قمـ اًمتٕمٞملم سمٖمػم طمّج٦م إذا 

ًمتقومٞمؼ  ًمقضمقه ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر، أو أُمٙمـوضمد شمرضمٞمح؛ يم٠من يٙمقن أطمد اأُم٤م 

                                                        

 أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر: هق إؾمت٤مذ ( )

 [8 : اًمٗمرىم٤من] (4)

/  2/  )ش شم٤مريخ دُمِمؼ»، (41ص )ش ـمب٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦م»، (22/  )ش ـمب٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد» ( )

ش أظمب٤مر اعمديٜم٦م»، وأظمرضمف ُمـ طمدي٨م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ُمقىمقوًم٤م اسمـ ؿمبف ذم (23

(  21 .) 

 (. 28/  )ش ـمب٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد» (2)
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أسم٤م ( حشم٤مرقمغم اًمٕمؿ، وضمٕمؾ ( آزر)سملم ىمقل وىمقل، يمام أُمٙمـ ذم ُمس٠مًمتٜم٤م سمحٛمؾ 

 . وم٤معمّمػم إمم اًمؽمضمٞمح واًمتقومٞمؼ ٓ حم٤مًم٦م... طم٘مٞم٘مٞم٤م إلسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم

ُمـ طمٞم٨م إٟمف مل  جمٛمؾ شيمذب اًمٜمس٤مسمقن»: صمؿ إن ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم

يبلم ُم٤م يمذسمقا ومٞمف؛ ومٖمػم ضم٤مئز أن ي١مظمذ هبذا قمغم إـمالىمف سمحٞم٨م يتٕم٤مرض ُمع ُم٤م 

، وىمد صح قمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ذم أطم٤مدي٨م قمدة أورده٤م ×صّح قمٜمف 

)اًمسٞمقـمل 
 )
وم٠مٟم٤م ُمـ ظمٞم٤مر »: إًمخ،و أيْم٤م ىمقًمف ش...مل أزل أٟم٘مؾ»: ىمقًمف اعم٤مر ىمريب٤م 

 . شإمم ظمٞم٤مر

ا قمغم أىمقال ًمٚمٜمس٤مسملم ضم٤مءت شمٕم٤مرض أطم٤مديثف قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومال سمد أن حيٛمؾ هذ

 . سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ شمقضمٞمٝمٝم٤م أصالً 

جرد أٟمف ىمقل اًمٜمس٤مسملم، و ومال وضمف ًمرده سمٛم.. أُّم٤م ُم٤م مل يٕم٤مرض ظمؼما صحٞمح٤م

ومٞمٕم٤مرضف ُم٤م روى قمـ اسمـ .. هٜم٤م قمـ اسمـ ؾمٕمد ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس. شمفُم٤م أورد

ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم قمب٤مس ٟمٗمسف وىمد شم٘مدم، وهق ُمٕم٤مرض عم٤م روي ُمـ 

 . قمـ ٟمٗمسف اًمزيمٞم٦م ُم٤م ُمر ىمريب٤ًم

سمٕمد ُم٤م ذيمرت أٟمف  شيمذب اًمٜمس٤مسمقن»: صمؿ إيرادك ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم

.. قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم يم٤من إذا اٟمتس٥م مل جي٤موز ذم ٟمسبف ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من سمـ أدد

أن شمستدل قمغم  إٟمام يدل قمغم يمذهبؿ ومٞمام وراء ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من سمـ أدد، ومٛمـ أيـ ًمؽ

وأيّن يتؿ ًمؽ آطمتج٤مج عم٤م ! يمذهبؿ ذم ٟمس٥م ومقق إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم؟

                                                        

 (.   4/ 4( )ُمس٤مًمؽ احلٜمٗم٤م)ش ًمٚمٗمت٤موى»  ( )
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وم٤مُٕمر قمٜمدٟم٤م قمغم : )شمدقمٞمف سم٘مقل اسمـ ؾمٕمد وهق يِمػم قمٚمٞمؽ سم٤مإلٟمّم٤مت إذ ي٘مقل

، ومٚمق (آٟمتٝم٤مء إمم ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من، صمؿ اإلُمس٤مك قمام وراء ذًمؽ إمم إؾمامقمٞمؾ

 . ًمٙم٤من ظمػًما ًمؽ.. أٟمّم٧م

 : وم٢من اهلل ؾمبح٤مٟمف وصػ هذا اًم٘مرآن وم٘م٤مل.. أُم٤م يمت٥م أهؾ اًمٙمت٤مبو: )ىمقًمف

                                ( ) 

 . اًمخ

ديف وصػ اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هذا اًم٘مرآن سم٠مٟمف ُمّمدق عم٤م سملم ي: ٟمٕمؿ: أؿول

ُمـ اًمٙمت٤مب وُمٝمٞمٛمـ قمٚمٞمف، ومذيمر ًمف وصٗملم، وهذان اًمقصٗم٤من ُم٘مؽمٟم٤من 

 . ُمتالزُم٤من، ومٝمذا اًم٘مرآن ُمّمدق ًمٖمػمه ُمـ اًمٙمت٥م اإلهلٞم٦م، وُمٝمٞمٛمـ ورىمٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م

ومال سمد أن يّمدق سمام ضم٤مء ومٞمف ُم٤م مل يثب٧م صمبقشم٤م ٓ ُمرد ًمف أٟمف .. وإذا يم٤من يمذًمؽ

ؾمٛمل أسمق إسمراهٞمؿ ( اًمتقراة)ُمـ حتريٗم٤مت اعمحروملم، وىمد ؾمٛمٕم٧م ومٞمام ُم٣م أٟمف ذم 

وهذا ٓ خي٤مًمػ اًم٘مرآن؛ عم٤م ُمر ُمـ اًمت٠مويؾ اًمذي اىمتْم٤مه ضورة اعمٖم٤ميرة ( شم٤مرح)

سملم ُمـ اؾمتٖمٗمر ًمف إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم أي٤مم طمٞم٤مشمف ىمبؾ ُمٝم٤مضمره إمم اًمِم٤مم وشمؼمأ 

ُمٜمف ومٚمؿ يستٖمٗمر ًمف سمٕمد ُمقشمف قمغم اًمٙمٗمر، وسملم ُمـ اؾمتٖمٗمر ًمف سمٕمد ُمٝم٤مضمره إمم 

 . طمٙمك يمؾ هذا اًم٘مرآن ٟمٗمسف اًمِم٤مم، يمام

ىمقل ُمـ : أومم اًم٘مقًملم سم٤مًمّمقاب قمٜمدي: )ُم٤م ضمئ٧م سمف قمـ اًمٓمؼمي ُمـ ىمقًمف

هق اؾمؿ أسمٞمف؛ ٕن اهلل شمٕم٤ممم أظمؼم أٟمف أسمقه، وهق اًم٘مقل اعمحٗمقظ ُمـ ىمقل : ىم٤مل

                                                        

 (28: اعم٤مئدة) ( )
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)( أهؾ اًمٕمٚمؿ دون اًم٘مقل أظمر اًمذي زقمؿ ىم٤مئٚمف أٟمف ٟمٕم٧م

 )
وم٤مجلقاب اجلقاب، ...

 . ىمريٜم٦م اًمتٜمزيؾواًمدًمٞمؾ اًمدًمٞمؾ، وُمْم٧م 

صمؿ إن اًمٓمؼمي ٟمٗمل اًم٘مقل سم٠مٟمف ٟمٕم٧م، يمام هق سيح اعمٗم٤مد ُمـ يمالُمف، ومل ي٠مب 

قمؿ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم أن يٙمقن ( آزر)اًم٘مقل اًمذي زقمؿ ىم٤مئٚمف سم٠من 

حمٗمقفم٤ًم، سمؾ أؿمٕمر سمٛمٗمٝمقم احلٍم أن هذا اًم٘مقل أيًْم٤م حمٗمقظ،ومحٍمه اًمّمقاب 

ف، وٓ دومع عم٤م يٕم٤مرضف ُمـ ىمقل، آظمر، ويبدو ومٞمام زقمؿ شمرضمٞمح ُمـ همػم سمٞم٤من عمرضمح

وأومم اًم٘مقًملم : )أٟمف همػم ضم٤مزم هبذا اًمذي ذيمر، سمؾ هق ؿم٤مك، يمام ئمٝمر ُمـ ىمقًمف

، صمؿ إشمٞم٤مٟمف هٜم٤م سم٠مومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ يِمٕمر سم٠مٟمف همػم طم٤مصؾ اًمّمقاب، (سم٤مًمّمقاب قمٜمدي

أًمٞمؼ وأضمدر سم٤مًمّمقاب، وأومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ يٜمبئ قمـ : ، أي(أومم اًم٘مقًملم: )وإٟمام ىم٤مل

 . اعمِم٤مريم٦م ذم اًمقصػ يمام هقفم٤مهر ومال طمج٦م ومٞمف عم٤م شمدقمٞمف

أُم٤م ردك اًم٘مراءات اًمتل ذيمره٤م همػم واطمد ُمـ اعمٗمرسيـ ُمع أهن٤م ٓ شمٜم٤مذم اًمذي 

وم٤مسمتداع مل شمسبؼ إًمٞمف، وضمراءة مل شمٕمٝمد إٓ ُمٜمؽ، وادقم٤مؤك سم٠من .... شمّمّدي٧م ًمتٕمٞمٞمٜمف

ٝم٤م ُمـ اًمت٠مويؾ ومام ظم٤مًمٗم: )ُم٤م خي٤مًمٗمٝم٤م ُمـ اًمت٠مويؾ واًمتٗمسػم سم٤مـمؾ؛ إذ شم٘مقل

ومٛمٜم٤مسمذة عم٤م ُمْمقا قمٚمٞمف ُمـ آطمتج٤مج سم٤مًم٘مراءات اًمِم٤مذة (.. واًمتٗمسػمسم٤مـمؾ

واًمقضمقه اعمحتٛمٚم٦م، وذه٤مب قمـ ُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م، ومٙمؾ ُم٤م ضم٤مء ُمٖم٤ميرا عم٤م شمٕملم ذم 

زقمٛمؽ ومٝمق خم٤مًمػ ُمردود وإن يم٤من ٓ يٜم٤مومٞمف يمام هق اًمِم٠من هٝمٜم٤م،  وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل 

 . اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ

                                                        

 (. 12 / 2)ش شمٗمسػم اًمٓمؼمي» ( )
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ـ قمٜمؽ أن اًمّمحٞمح قمٜمد اعمحدصملم ىمّم٤مرى ُم٤م يٗمٞمده هق صح٦م صمؿ ٓ يذهب

اإلؾمٜم٤مد وهمٚمب٦م اًمٔمـ سمثبقت اعمتـ، واًمّمحٞمح ذم اًمٗم٘مف همػم اًمّمحٞمح ذم احلدي٨م، 

وآطمتج٤مج يستدقمل قمدم شمٕمذر محؾ اًمٚمٗمظ قمغم طم٘مٞم٘متف، ودومع ُم٤م يٕم٤مرضف ُمـ 

، إدًم٦م، وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ أُمقر حيت٤مضمٝم٤م اعمجتٝمد، ومٙمؿ ُمـ صحٞمح همػم حمت٩م سمف

وُم٤م دوٟمف ىمد حيت٩م ًمف عم٤م يّمح قمٜمد اعمجتٝمد مم٤م يّمحح ًمف اًمٕمدول إمم همػمه ُمـ 

أن اًمّمح٦م قمٜمد اًمٗم٘مٞمف همػمه٤م قمٜمد اعمحدصملم، يمام أوم٤مده سمام ٓ : اًمٜم٘مقل، ومجٚم٦م اًم٘مقل

ُمزيد قمٚمٞمف ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم واعمسٚمٛملم اإلُم٤مم اجلد اهلامم أمحد رض٤م ذم 

، شمٖمٛمده سمرمحتف شإذا صح احلدي٨م ومٝمق ُمذهبلاًمٗمْمؾ اعمقهبل ذم ُمٕمٜمك »رؾم٤مًمتف 

 . اعمٚمؽ اعمٜمٕم٤مم

واًمٍميح سم٤مقمتب٤مر احل٘مٞم٘م٦م ىمد يزامحف اًمٍميح سم٤مًمٕمرف وآؾمتٕمامل، وهذا هق 

اًمِم٠من هٝمٜم٤م؛ وم٤مٕب سيح ذم اًمقاًمد سم٤مقمتب٤مر احل٘مٞم٘م٦م، اقمؽمضف سيح اًمٕمرف 

ٗمظ اًمٕمرب شمٓمٚمؼ ًم: )وآؾمتٕمامل ذم ُمٕمٜمك اًمٕمؿ، وىمد ُمر قمـ اًمسٞمقـمل أٟمف ىم٤مل

 (. إب قمغم اًمٕمؿ إـمالىًم٤م ؿم٤مئٕم٤م وإن يم٤من جم٤مًزا

هبذا اًم٘مدر طمّمؾ اجلقاب قمـ ىمقًمؽ ب سمٕمد إيرادك احلدي٨م قمـ اًمبخ٤مري 

.. وم٤مًمٞمقم ٓ أقمّمٞمؽ: ومٞم٘مقل أسمقه شٓ شمٕمّمٜمل؟: أمل أىمؾ ًمؽ»: ىم٤مل ×قمـ اًمٜمبل 

ومٝمذا اًمٜمص يدل قمغم أٟمف اؾمٛمف اًمٕمٚمؿ، وهق ٓ حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ »: إمم آظمر احلدي٨م ب

 . ش اًمتحريػوٓ

 . ممٜمققم٦م... أٟمف ٓ حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ وٓ اًمتحريػ: ودقمقى
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أن اًمت٠مويؾ : فم٤مهره إذا محٚمٜم٤م اًمٕمٓمػ قمغم اًمتٗمسػم( وٓ اًمتحريػ: )وىمقًمؽ

واًمتحريػ قمٜمدك رء واطمد، وهذا ُمٜمؽ ـمٕمـ ٓ ذم آطم٤مد اًم٘م٤مئٚملم ذم هذا 

ٚمٖم٧م اًمٕمٚمامء قمؿ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم، سمؾ ؾُمب٦ّم سم( آزر)اًمزُم٤من سم٠من 

اًمٜم٤مهبلم ُمـ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ، سمؾ وشمٕمدت إمم مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، 

واهلل اعمستٕم٤من، وىمد اٟمٓمقى هذا اعم٘م٤مل قمغم اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب؛ومٞمٜمبٖمل ذم أن 

ٟمٙمِمػ قمٜمف احلج٤مب، ُم٘م٤مًمؽ هذا يٜمبئ قمـ شم٘مسٞمؿ ذم اًمٜمّمقص، ومٝمؾ ُمـ ٟمص 

 !حيتٛمؾ اًمتحريػ؟
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 رافس  وَ  ادِ فَ اجلِ  اُب تَ ـِ  -45

ِٔ َباب -97 ـٖ ََ ُ٘ َؿ َِٓذ ٜأِؿَشاَب َِٗضمَي١ٔ ٔع ٍَ ،اٞي ِٔ َََْٚض ٘ٔ َع ـََش َداٖبٔت ِٓ  َٚاِطَت
ُُِشٚ َسٖذَثَٓا - 1 38 ُٔ َع ٞٗ :َخأيٕذ ِب ِْٝش َسٖذَثَٓا اٞيَشٖشأْ َٖ  ٜأُبٛ َسٖذَثَٓا :ُص

ٍَ ِإِطَشاَم ُِٔعُت :ٜقا ُ٘ ،اٞيَبَشا٤َ َط ٌْ ََٚطٜأٜي ِِ :َسُد ُِٓت ِِ ٜأٝن َُاَس٠ٜ ٜأَبا َٜا ٜؾَشِسُت َّ ُع ِٛ َٜ 
ٍٔ ِٝ ٍَ ؟ُسَٓ ٘ٔ ٜيا :ٜقا َّ ٍُ َٚي٢َّ ََا ،َٚاي ٘ٔ َسُطٛ َّ ُ٘ َؿ٢ًَّ اي َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ُ٘ ،ََٚطَّ  َخَشَز َٜٚئهٖٓ
ُٕ ٘ٔ ُػٖبا ِِ ٜأِؿَشأب ُٖ َِٝع ُسٖظّشا َٜٚأٔخؿَّا٩ُ ًٜاٍح ٜي ِٛا ،ٔبٔظ َّا ٜؾٜأَت ِٛ ََا٠ٟ ٜق َٕ َُِعَد ،ُس َٛاِص َٖ 
ـٍِش ََٚبٓٔٞ ِِ َِٜظٝكٝط َٜٜهاُد ََا ،َْ ُٗ ِْ ٜي ِٗ ِِ ،َط ُٖ َٕ ََا َسِػٟكا ٜؾَشَػٝكٛ َٕ َٜٜهاُدٚ ٛ٦ُٔٛ  ،ُِٜد

ًٝٛا ٞٚ ِإٜي٢ َُٖٓأيٜو ٜؾٜأٞقَب ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع َٛ ََٚطَّ ُٖ ٘ٔ َع٢ًٜ َٚ ًٜٔت َِٝلا٤ٔ َبِػ ُٔ ،اٞيَب  َٚاِب
ٔ٘ ُٚ َُٕطٞؿ ٜأُبٛ َع ُٔ َٝا ِٔ اٞيَشاِسٔخ ِب ًٔٔب َعِبٔذ ِب َّ ُُ ٘ٔ َٜٝكُٛد اٞي ٍَ ،ٔب ـََش ٜؾََٓض ِٓ ِٖ ،َٚاِطَت  ُث
ٍَ ٞٗ ٜأَْا» :ٜقا ُٔ ٜأَْا ،ٜنٔزِب ٜيا ايٖٓٔب ًِٔب َعِبٔذ اِب َّ ُُ ِٖ .«اٞي ـٖ ُث ُ٘ َؿ  (5) .ٜأِؿَشاَب

 .اًمخ..............سمِِساَلٍح  ًَمٞمَْس (: خ)ىمقًمف

ًمٞمس أطمدهؿ ُمتٚمبًس٤م : ًمٞمس، ُمْمٛمر، واًمت٘مدير: اؾمؿ» (:افشقخ األزهرى)

ًمٞمس : سمسالح، ويروى ًمٞمس ؾمالح، سمدون اًمب٤مء، وؾمالح ُمرومقع قمغم أٟمف اؾمؿ

 (2) .قمٞمٜمل. شًمٞمس ؾمالح هلؿ: واخلؼم حمذوف، أي

بِرِ  َباب -1 8 ِب  ِظـ َد  افتهؽ  ر   ( )اْل َ

ْدَ  اًمتَّْٙمبػِمِ  سَم٤مب( خ)ىمقًمف   احْلَْرِب  قِمٜم

                                                        

 [1 2/ ]صحٞمح اًمبخ٤مرى ( )

 [2/482 ]1 43/قمٛمدة اًم٘م٤مرى، اًمرىمؿ (4)

 [241/ ]صحٞمح اًمبخ٤مرى ( )
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ُمٜمف ضمقاز رومع اًمّمقت سم٤مًمذيمر وهٙمذا يستٗم٤مد  ي١مظمذ (:افشقخ األزهرى)

قِح  َباب"اجلقاز حت٧م  بِ سم٤مب اًمتٙمبػم إذا قمال "وسمام يتٚمقه حت٧م  ،"َواِدًيا َهبَطَ  إَِذا افتهس 

 ".سم٤مب اًمرضمز ذم احلرب ورومع اًمّمقت"ويمذا يت٠ميد اجلقاز سمام أورده حت٧م  "ذوًم٤م

 : قمغم هذا ُم٤م قم٘مده ُمـ اًمب٤مب

َرهُ  َما َباب -8 8 عِ  ِمن   ُيؽ  ِت  َرؾ  و  بِرِ  ِِف  افصه  افتهؽ 

ُُٖذ َسٖذَثَٓا - 3883 ُٔ ََُش ـَ ِب ُٕ َسٖذَثَٓا :ُُٜٛط ِٔ ،ُطٞؿَٝا ٍِ َع ِٔ ،َعأؿ  ٜأٔبٞ َع
َٕ َُا ِٔ ،ُعِج ٟٚ ََُٛط٢ ٜأٔبٞ َع َٞ اٞيٜأِػَعِش ُ٘ َسٔك َّ ُ٘ اي ِٓ ٍَ َع ٍِ َََع ٝنٖٓا :ٜقا ٘ٔ َسُطٛ َّ  اي
ُ٘ َؿ٢ًَّ َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ ًَٞٓا ،َٚإد َع٢ًٜ ٜأِػَشٞؾَٓا ِإَرا ٜؾٝهٖٓا ،َََِٚطَّ َع َّ  اِسَتٜؿَعِت َٜٚنٖبِشَْا َٖ

َٛاُتَٓا ٍَ ،ٜأِؿ ٞٗ ٜؾٜكا ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع َٗا َٜا» :ََٚطَّ  َع٢ًٜ اِسَبُعٛا ايٖٓاُغ ٜأٜٗ
ِِ ِْٝؿٔظٝه ِِ ،ٜأ َٕ ٜيا ٜؾِإْٖٝه ِٖ َتِذُعٛ ِِ ُِ٘إْٖ ،ٜغا٥ّٔبا َٜٚيا ٜأَؿ ُ٘ َََعٝه ُْٔٝع ِإْٖ  َتَباَسٜى ،ٜقِشْٜب َط

ُ٘ ُُ ُٙ ََٚتَعاٜي٢ اِط  (5).«َدٗذ

ْٙمَرهُ  َُم٤م سَم٤مب(: خ)سم٘مقًمف ـْ  ُي ْقِت  َروْمعِ  ُِم  اًمتَّْٙمبػِمِ  ذِم  اًمّمَّ

وم٢من اعمٜمٝمل قمٜمف يٜمٍمف إمم اًم٘مدر اًمذي يٛمٜمع قمـ رومع اًمّمقت وًمٞمس اعمراد 

ذم احلدي٨م حت٧م   ^ٚمٜم٤م ىمقًمف اًمٜمٝمل قمـ رومع اًمّمقت سم٤مًمذيمر ُمٓمٚمً٘م٤م، وي١ميد ُم٤م ىم

َبُعوا» "اًمب٤مب" ُؽم   َظَذ  ار  ك ُػِس اروم٘مقا وٓ شمرضوا أٟمٗمسٙمؿ سمرومع اًمّمقت : أي شَأ

 .وهذا ٓ ي٘متيض اعمٜمع ُمـ رومع اًمّمقت ُمٓمٚمً٘م٤م –ضمداً 

                                                        

 [241/ ]صحٞمح اًمبخ٤مرى ( )
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 : باب ؿوفه تعاػ -841

َٖا﴿ َٖا َبِعُذ ََٓ٘ا ٜؾِإ ٘ٔ ( )﴾ٔؾَذا٤ّ َِٚإ ١ََٜ َسٔذُٜح ٔؾٝ َُا ُ٘ .ُث ِٛٝي ٌٖ ٖضَع َٜٚق َٕ ََا﴿ :ََٚد  ٜنا

ٍّ ِٕ ٔيَٓٔب ََٕٜ ٜأ ُ٘ ٝهٛ َٔ َسٖت٢ ٜأِطَش٣ ٜي ًَٔب َِٜعٓٔٞ (4)﴾اٞيٜأِسِض ٔؾٞ ُِٜجٔد  اٞيٜأِسِض ٔؾٞ َِٜػ

﴿َٕ َي٦مَ  ( )﴾ايٗذَِْٝا َعَشَض ُتِشُٜذٚ ْٔ  (2)ا

ـّ أو اًمٗمداء وُم٤م روي ذم  (:افشقخ األزهرى) وأُم٤م ُم٤م ذم أي٦م ُمـ ذيمر اعم

ُقُهْؿ ﴿: ؽ ُمٜمسقخ سم٘مقًمفأؾم٤مرى سمدر وم٢من ذًم يِملَم طَمٞم٨ُْم َوضَمدمتُّ وَم٤مىْمتُُٚمقا اعمنُْْمِ

اَلَة َوآشَمُقا  وُهْؿ َواىْمُٕمُدوا هَلُْؿ يُمؾَّ َُمْرَصٍد وَم٢مِن شَم٤مسُمقا َوأىََم٤مُُمقا اًمّمَّ َوظُمُذوُهْؿ َواطْمٍُمُ

يَم٤مَة وَمَخٚمُّقا ؾَمبِٞمَٚمُٝمؿْ  ، وىمد رويٜم٤م ذًمؽ قمـ اًمسدي واسمـ ضمري٩م وىمقًمف (5)﴾اًمزَّ

٤مهلِل َوَٓ سم٤ِمًْمٞمَْقِم أظَِمرِ ﴿ :شمٕم٤ممم ٜمُقَن سمِ ـَ َٓ ُي١ْمُِم ِذي  :-إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم- (6)﴾ىَم٤مشمُِٚمقا اًمَّ

ْزَي٦َم قَمـ َيٍد  َوُهْؿ َص٤مهِمُرونَ ﴿ ومتْمٛمٜم٧م أيت٤من وضمقب   (7)﴾طَمتَّك ُيْٕمُٓمقا اجْلِ

اًم٘مت٤مل ًمٚمٙمٗم٤مر، طمتك يسٚمٛمقا أو ي١مدوا اجلزي٦م واًمٗمداء سم٤معم٤مل أو سمٖمػمه يٜم٤مذم ذًمؽ، 

 خيتٚمػ أهؾ اًمتٗمسػم وٟم٘مٚم٦م أصم٤مر أن ؾمقرة سمراءة سمٕمد ؾمقرة حمٛمد ومقضم٥م أن ومل

                                                        

 [2:حمٛمد] ( )

 [21:إٟمٗم٤مل] (4)

 [21: إٟمٗم٤مل] ( )

 [ 24/ ]صحٞمح اًمبخ٤مرى (2)

 [2: اًمتقسم٦م] (2)

 [43: اًمتقسم٦م] (2)

 [43: اًمتقسم٦م] (1)
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: وىم٤مل( وىم٤مل ىمبٚمف)يٙمقن احلٙمؿ اعمذيمقر ومٞمٝم٤م ٟم٤مؾمًخ٤م ًمٚمٗمداء اعمذيمقر ذم همػمه 

طمدصمٜم٤م أسمق قمبٞمد، ىم٤مل أسمق ُمٝمدي وطمج٤مج يمالمه٤م قمـ : طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، ىم٤مل

ا ؾَِداءً َؾنِمه ﴿: ؾمٛمٕم٧م اًمسدي ي٘مقل ذم ىمقًمف: ىم٤مل: ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل هل  ﴾ا َمـًّا َبع ُد َوإِمه

ُوُهم  ﴿: ُمٜمسقظم٦م ٟمسخٝم٤م ىمقًمف ـَِغ َحق ُث َوَجدمتُّ ِ تُُؾوا اد ُؼ   .﴾َؾاؿ 
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ءِ  ـَِتاب -48 ِق  َبد  ؾ    اخل َ

م   َؿاَل  إَِذا َباب -6 ُدـُ ََمءِ  ِِف  َواد َاَلئَِؽةُ  آِمغَ  :َأَح  َؾَواَؾَؼت   آِمغَ  ،افسه

ا اُُهَ َد َرى إِح  ُخ  بِه ِمن   مَ َتَؼده  َما َفهُ  ُؽِػرَ  ،األ    َذك 

 



 

 
 

 523 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 

ءِ  ـَِتاب -48 ِق  َبد  ؾ    اخل َ

ٍَ ِإَرا َباب -7 ِِ ٜقا َٔنَي :ٜأَسُذٝن ًٜا٥ٜٔه١ٝ آ َُ َُا٤ٔ ٔؾٞ َٚاٞي َٔنَي ،ايٖظ َٛاٜؾٜكِت آ  ٜؾ
َُاِإِس ُٖ ُ٘ ٝغٔؿَش ،اٞيٝأِخَش٣ َذا َّ ََا ٜي ِٔ َتٜكٖذ ِْٔب٘ َٔ   َر

ُْٖذ َسٖذَثَٓا - 3224 ًْٜذ ٜأِخَبَشَْا :ََُش ُٔ ٜأِخَبَشَْا :ََِد ِٔ ،ُدَشٍِٜر اِب ٌَ َع َُأعٝ  ِإِط
ِٔ ١ََٜٖٝ ِب ٕٖ :ٝأ ُ٘ َْأؾّعا ٜأ ٕٖ :َسٖذَث َِ ٜأ َٔ اٞيٜكأط ُٖٕذ ِب ُ٘ ََُش ِٔ ،َسٖذَث َٞ ١َٜعا٥َٔؼ َع ُ٘ َسٔك َّ  اي

َٗا ِٓ ُِٛت :ٜقاٜيِت َع ٞٚ َسَؼ ُ٘ َؿ٢ًَّ ٔيًٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع َٗا َِٚطاَد٠ٟ ََٚطَّ ٌُ ٔؾٝ َُأثٝ َٗا ،َت  ٜنٜأْٖ
ُُِشٜق٠١ َّ ٜؾَذا٤َ ،ُْ َٔ ٜؾٜكا ِٝ ِٔ َب ِٝ ٌَ ،اٞيَباَب ُ٘ ََٜتَػُٖٝش ََٚدَع ُٗ ًُٞت ،َِٚد ٍَ َٜا ٜيَٓا ََا :ٜؾٝك  َسُطٛ

ٔ٘ َّ ٍَ ؟اي ٍُ ََا» :ٜقا ٙٔ َبا َِٛطاَد٠ٔ َٖٔز َٗا َِٚطاَد٠٠ :ٜقاٜيِت ؟«اٞي ًُٞت ٜٛٔذَع ٜيٜو َدَع  ٔيَتِل
َٗا ِٝ ًٜ ٍَ ،َع ََا» :ٜقا ُِٔت ٜأ ًٔ ٕٖ َع ًٜا٥ٜٔه١ٜ ٜأ َُ ٌُ ٜيا اٞي ِّٝتا َتِذُخ ٘ٔ َب ٕٖ ؟ُؿَٛس٠٠ ٔؾٝ ِٔ َٜٚأ  َؿََٓع ََ

ـَٗٛس٠ٜ َّ َُٜعٖزُب اي ِٛ َٜ ١ََٔ ٍُ ؟اٞئكَٝا ِِ اََ ٜأِسُٝٛا :َٜٝكٛ ًٜٞكُت   (5).«َخ
قمدة أطم٤مدي٨م  رىض اهلل تعاػ ظـهأظمرج اإلُم٤مم اًمبخ٤مري  (:ىافشقخ األزهر)

هٜم٤م يدل سمٕمْمٝم٤م قمغم اُمتٜم٤مع اعمالئٙم٦م ُمـ دظمقل سمٞم٧م ومٞمف صقرة، أو يمٚم٥م، واعمراد 

سم٤مب اًمقـمل ُمـ "هب٤م صقرة ذي روح شمٙمقن ذم اًمبٞم٧م همػم ُمٝم٤مٟم٦م سمدًمٞمؾ ُم٤م ُمر ذم 

يمتبٝمؿ قمـ أيب ـمٚمح٦م إٟمّم٤مري، واؾمٛمف زيد سمـ أظمرج إئٛم٦م اًمست٦م ذم  "اًمّمقر

اٟمتٝمك  (2)شٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م سمٞمت٤م ومٞمف يمٚم٥م وٓصقرة»: ىم٤مل ^ؾمٝمٞمؾ أن اًمٜمبل 

                                                        

 [228/ ]صحٞمح اًمبخ٤مرى ( )

 181 / أظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمحف، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب ؿمٝمقد اعمالئٙم٦م سمدرا، اًمرىمؿ (4)

، واعمسٚمؿ رم صحٞمحف، يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م، سم٤مب ٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م سمٞمت٤م [211 / 2]

، واًمؽمُمذى رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب إدب قمـ [22 / 2]2 22/ وٓ صقرة، اًمرىمؿ ومٞمف يمٚم٥م

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن اعمالئٙم٦م ٓ شمدظمؾ سمٞمت٤م ومٞمف صقرة وٓ 
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يريد صورة افتَمثقل افتي ؾقفا »: "اًمبخ٤مري"وزاد ذم  ،"عمسٚمؿ"اًمٚمٗمظ 

قمـ  "عمسٚمؿ"و "سم٤مب ؿمٝمقد اعمالئٙم٦م سمدًرا"ذم  "اعمٖم٤مزي"ذيمره ذم   (5)«األرواح

ٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م سمٞمًت٤م ومٞمف مت٤مصمٞمؾ أو » :قمـ أيب هريرة ُمرومققًم٤مأيب ص٤مًمح 

 .اٟمتٝمك (2)ششمّم٤موير

أسمق داود، واًمٜمس٤مئل، واسمـ ُم٤مضمف، وأمحد ذم ُمسٜمده، واسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف، 

ٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م »: ىم٤مل ^قمـ قمبد اهلل سمـ حيٞمك، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكم، قمـ اًمٜمبل 

وزاد  "اجلٜم٥م"ك مل يذيمر اسمـ ُم٤مضمف ذم اٟمتٝم (3)(سمٞمًت٤م ومٞمف يمٚم٥م وٓ صقرة وٓ ضمٜم٥م

                                                                                                                                  

،واسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب اًمّمقر ذم [2  / 2]4812/ يمٚم٥م، اًمرىمؿ

ٜمٜمف، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ذم اًمّمقر، ، واسمقداود رم ؾم[ 41 / 4]223 / اًمبٞم٧م، اًمرىمؿ

، واًمٜمس٤مئك رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح، سم٤مب اُمتٜم٤مع [ 21/ 4] 2 2/ اًمرىمؿ

/ ، وأمحد رم ؾمٜمٜمف، اًمرىمؿ[82 / 1]2484/ اعمالئٙم٦م ُمـ دظمقل سمٞم٧م ومٞمف يمٚم٥م، اًمرىمؿ

 .رىض اهلل قمٜمف "أيب ـمٚمح٦م"يمٚمٝمؿ قمـ . ،[422/ 42]22 2 

/ ٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب ؿمٝمقد اعمالئٙم٦م سمدرا، اًمرىمؿأظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمحف، يمت ( )

 181[2 / 211] 

رم صحٞمحف، يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م، سم٤مب ٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م سمٞمت٤م ومٞمف يمٚم٥م اعمسٚمؿ أظمرضمف  (4)

  [24 / 2] 2221 /وٓ صقرة، اًمرىمؿ

، [211/ 4]24 2 /، اًمرىمؿاًمّمقر ذم سم٤مب ،اًمٚمب٤مس يمت٤مب أظمرضمف اسمقداود رم ؾمٜمٜمف، و ( )

 سم٤مب اًمٚمب٤مس، ، واسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب[ 2 /  ]  42/ رم ؾمٜمٜمف، اًمرىمؿ واًمٜمس٤مئك

 /، و أمحد سمـ طمٜمبؾ رم ُمسٜمده، اًمرىمؿ[ 41 / 4]221  /اًمبٞم٧م، اًمرىمؿ ذم اًمّمقر

 اًمّمقر سم٤مب، واإلسم٤مطم٦م احلٔمر يمت٤مبف،صحٞمحرم  اسمـ طمب٤من ، و[22/ 4]4 2
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وي١مظمذ ُمٜمف اًمرظمّم٦م ذم اىمتٜم٤مء اًمّمقرة قمغم وضمف   (5).شوٓ صقرة روح»أمحد ومٞمف 

اإله٤مٟم٦م هل٤م وطمرُم٦م اخت٤مذه٤م قمغم وضمف اًمتٕمٔمٞمؿ واعمٜمع ُمـ اًمتقضمف إًمٞمٝم٤م ويمراهٞم٦م 

اًمّمالة إذا يم٤مٟم٧م سملم يدي اعمّمكم أو ومقق رأؾمف ذم اًمس٘مػ، ٕن ذًمؽ شمٕمٔمٞمؿ 

ىم٤مل اًم٘مرـمبل ذم : تِمبف واًمّمقرة ُم٘مٞمدة سمٖمػم اعمٝم٤مٟم٦م ىم٤مل ذم اًمٗمتحًمٚمّمقرة واًم

إٟمام مل شمدظمؾ اعمالئٙم٦م اًمبٞم٧م اًمذي ومٞمف اًمّمقرة؛ٕن ُمتخذه٤م ىمد شمِمبف »: اعمٗمٝمؿ

سم٤مًمٙمٗم٤مر ٕهنؿ يتخذون اًمّمقر ذم سمٞمقهتؿ ويٕمٔمٛمقهن٤م ومٙمره٧م اعمالئٙم٦م ذًمؽ، ومٚمؿ 

. ًمٙمراهٞم٦م اًمّمقرة وسمام ذيمرٟم٤م طمّمؾ قمٚمؾ صمالث (2)،ششمدظمؾ سمٞمتف هجًرا ًمف ًمذًمؽ

ُم٤مضم٤مء ذم احلدي٨م ُمٍمطًم٤م ُمـ اُمتٜم٤مع اعمالئٙم٦م، واًمٕمٚمت٤من سمٕمده٤م، اؾمتٜمبٓمٝمام : إومم

اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ إطم٤مدي٨م هذا، وىمد اًمتزم سمٕمض اًمٕمٚمامء قمٚم٦م ُمـ هذه اًمثالث، 

وم٠مصمبتٝم٤م، وأسمك أن يٙمقن همػمه٤م قمٚم٦م، واحلؼ أن اًمٕمٚمؾ اًمثالث ُمتالزُم٦م، وم٤مُمتٜم٤مع 

ًمّمقرة، وشمٕمٔمٞمؿ اًمّمقرة ومٞمف شمِمبف سمٕمب٤مدة اًمقصمـ، أوم٤مد اعمالئٙم٦م ي٠ميت قمـ شمٕمٔمٞمؿ ا

. سمام ٓ ُمزيد قمٚمٞمف "قمٓم٤مي٤م اًم٘مدير"هذا اعمٕمٜمك اإلُم٤مم أمحد رض٤م ىمدس رسه ذم 

 .إصؾ ذم صقرة ذي اًمروح هق اًمرأس ومام ٓ رأس ًمف ومٚمٞمس سمّمقرة

                                                                                                                                  

 ."اهلل قمٜمفقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم رىض  "يمٚمٝمؿ قمـ. [22 /   ] ،واعمّمقريـ

 .ُمٜمف [11 -33/ 4]: ٟمّم٥م اًمراي٦م ( )

وإٟمام مل شمدظمؾ اعمالئٙم٦م اًمبٞم٧م اًمذي ومٞمف اًمتٛمث٤مل؛ ٕن »ذيمره اًم٘مرـمبك رم اعمٗمٝمؿ سمٚمٗمظ (4)

ُمتخذه٤م ذم سمٞمتف ىمد شمِمبَّف سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمذيـ يتخذون اًمّمقر ذم سمٞمقهتؿ، وُيٕمّٚم٘مقهن٤م، ومٙمره٧م 

٤م ًمف، وهمْم وُمـ سم٤مب ، يمت٤مب اًمٚمب٤مس.شب٤ًم قمٚمٞمفاعمالئٙم٦م ذًمؽ ُمٜمف، ومٚمؿ شمدظمؾ سمٞمتف هجراٟمً

 [221/ 1]،شٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م سمٞمت٤ًم ومٞمف يمٚم٥م وٓ صقرة»: ىمقًمف



 

 
 

 526 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 
ٓ شمتبلم شمٗم٤مصٞمؾ أقمْم٤مئٝم٤م ًمٚمٜم٤مفمر ( ق يم٤مٟم٧م صٖمػمةًم)»: ىم٤مل ذم اًمدر اعمخت٤مر

أو ممحقة ( أو ُم٘مٓمققم٦م اًمرأس أو اًمقضمف)ل قمغم آرض، ذيمره احلٚمبل وه ىم٤مئام،

 أهب. (5)شيٙمره( أو ًمٖمػم ذي روح ٓ)قمْمق ٓ شمٕمٞمش سمدوٟمف 

: ىم٤مل ذم رد اعمحت٤مر. واحلٙمؿ ُمتحد ومٞمام إذا حم٤م سمٕمد ُم٤م صٜمٕمف أو مل يقضمد رأؾًم٤م

 (2) .شأو ُم٘مٓمققم٦م اًمرأس أي ؾمقاء يم٤من ُمـ إصؾ أو يم٤من هل٤م رأس وحمل»: ىمقًمف

وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وسمف  :أؿول رىض اهلل تعاػ ظـهىم٤مل اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رض٤م 

جيقز أن يت٠مشمك هذا اًم٘مقل ممـ مل خيدم اًمٗم٘مف واحلدي٨م : اًمقصقل إمم ذرى اًمتح٘مٞمؼ

 .ومل يت٠مت ًمف اًمٜمٔمر ذم ُم٘م٤مصد اًمنمع

هذه اًمٕمب٤مرة رأؾًم٤م حمؾ ٟمٔمر ذم ُم٘م٤مم اًمتٜم٘مٞمح واًمٕمبد اًمْمٕمٞمػ راضمع يمؾ : أوالً 

قمغم هذا  "( )ًمٚمدر اعمخت٤مر"ف ُمـ اعمتقن واًمنموح واًمٗمت٤موى ومل جيد ؾمٚمًٗم٤م ُم٤م ًمدي

ذيـ مه٤م ٚماًم "( )اًمدرر"و "(2)اًمبحر"اًمتٕمٛمٞمؿ ذم سمٞم٤من احلٙمؿ طمتك أٟمف ٓ أصمر ًمف ذم 

                                                        

 [233/  ]اًمدر اعمخت٤مر  ( )

 [2 2/  ]رد اعمحت٤مر، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤ميٗمسد اًمّمالة وُم٤ميٙمره ومٞمٝم٤م، (4)

٘مل، حٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد احلّمٜمل آصؾ، اًمدُمِمعم ( )

 (م 211  - 2 2 ( )ه 188  - 142 ( )قمالء اًمديـ)احلٜمٗمل، اعمٕمروف احلّمٙمٗمل 

 [22/   ]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 

ؾمٜم٦م ، زيـ اًمديـ سمـ اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اعمٍمي، احلٜمٗمل، اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ٟمجٞمؿًم(2)  

 .به311ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة / هب342اًمقٓدة 

 [34 / 2]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 



 

 
 

 527 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 
 "( )اًمقىم٤مي٦م"و "(4)اًمبداي٦م"ُم٠مظمذان هلذا اًمٙمت٤مب هم٤مًمب٤ًم واىمتٍم ذم قم٤مُم٦م اًمٙمت٥م ُمثؾ 

 "(4)اعمٚمت٘مك"و "( )اإلصالح"و "اًمٖمرر"و (2)"اًمقاذم"و "(2)اًمٙمٜمز"و "اًمٜم٘م٤مي٦م"و

                                                                                                                                  

طم٤مؿمٞم٦م : ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف.شمقذم سم٤مًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م (ه 882).وُمل، احلٜمٗملرسو سمـ ىمراُمقز اًمرخل ( )

قمغم ُمٜمتٝمك اًمس١مل وآُمؾ ذم قمٚمٛمل آصقل واجلدل، طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح ؾمٕمد اًمديـ 

ٓوائؾ ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم ًمٚمسٙم٤ميمل، طم٤مؿمٞم٦م قمغم شمٗمسػم اًمبٞمْم٤موي، درر احلٙم٤مم ذح اًمٖمرر 

 2]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم .اًمٕمنمةذم اًمٗم٘مف، ورؾم٤مًم٦م ذم سمٞم٧م اعم٤مل ويمٞمٗمٞم٦م شمٍمومف وذم ُمّم٤مرومف 

/33 .] 

ًمؼمه٤من اًمديـ قمغم سمـ اسمك سمٙمر اسمـ قمبد اجلٚمٞمؾ اًمٗمرهم٤مٟمك اعمرهمٞمٜم٤مٟمك احلٜمٗمك اعمتقرم ؾمٜم٦م  (4)

 2] "إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ذم اًمذيؾ قمغم يمِمػ اًمٔمٜمقن" صمالث وشمسٕملم ومخسامئ٦م  23

/211] 

ًمبخ٤مري، اعمحبقيب، ّمدر اًمنميٕم٦م قمبٞمداهلل سمـ ُمسٕمقد سمـ حمٛمقد سمـ امحد سمـ قمبٞمداهلل اًم ( )

 (به 121 أو هب122ت)احلٜمٗمل، 

ذح وىم٤مي٦م اًمرواي٦م ذم ُمس٤مئؾ اهلداي٦م اًمّمدر اًمنميٕم٦م آول، اًمقؿم٤مح ذم : ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف

اعمٕم٤مين واًمبٞم٤من، شمٕمديؾ اًمٕمٚمقم ذم اًمٙمالم، اًمتقضٞمح ذم طمؾ همقاُمض اًمتٜم٘مٞمح ذم اصقل 

 [422/ 2]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ، اًمٗم٘مف ويمالمه٤م ًمف، وُمّمٜمػ ذم اًمٜمحق

شمقذم ذم سمٚمده  ،(طم٤مومظ اًمديـ، أسمق اًمؼميم٤مت)ٕمبد اهلل سمـ امحد سمـ حمٛمقد اًمٜمسٗمل، احلٜمٗمل ًم (2)

وؾمامه٤م آقمتامد،  قمٛمدة اًمٕم٘م٤مئد ذم اًمٙمالم وذطمٝم٤م: ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف (به  11 ت. )ايذج

ُمدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ ذم اًمتٗمسػم، ُمٜم٤مر آٟمقار ذم اصقل اًمٗم٘مف، اًمٙم٤مذم ذم ذح 

 [4 / 2]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم .ٜمز اًمدىم٤مئؼ ويمالمه٤م ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗملاًمقاذم، ويم

شمقذم ذم سمٚمده  ،(طم٤مومظ اًمديـ، أسمق اًمؼميم٤مت)ٕمبد اهلل سمـ امحد سمـ حمٛمقد اًمٜمسٗمل، احلٜمٗمل ًم (2)

 (به  11 ت. )ايذج



 

 
 

 528 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 
 "( )اًمؼمضمٜمدي"و "(2)ذح اًمقىم٤مي٦م"و "(2)اهلداي٦م"و "(2)ٟمقراإليْم٤مح"و "( )اعمٜمٞم٦م"و

                                                                                                                                  

 (هب321ت )ٕمحد سمـ ؾمٚمٞمامن اسمـ يمامل سم٤مؿم٤م احلٜمٗمك  ( )

 [42/  ]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم .(به 322 ت. )سمراهٞمؿ احلٚمبل، احلٜمٗملٓ (4)

 .مخس وؾمبٕمامئ٦م 112ًمسديد اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٙم٤مؿمٖمري ٟمزيؾ احلرُملم اعمتقذم ؾمٜم٦م  ( )

 [1 4/  ]إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ذم اًمذيؾ قمغم يمِمػ اًمٔمٜمقن 

وشمقذم  ،(أسمق آظمالص)، اًمقوم٤مئل، احلٜمٗمل ( )سـ سمـ قمامر سمـ قمكم اًمنمٟمبالزم حل (2)

: ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف اًمٙمثػمة، (م 223  - 282 ( )ه 123  - 332. )سم٤مًم٘م٤مهرة ذم رُمْم٤من

ٟمقر آيْم٤مح، طم٤مؿمٞم٦م قمغم يمت٤مب اًمدرر واًمٖمرر عمٜمال ظمرسو ويمالمه٤م ذم ومروع اًمٗم٘مف 

احلٜمٗمل، اًمسٕم٤مدات ذم قمٚمٛمل اًمتقطمٞمد واًمٕمب٤مدات، ومتح آًمٓم٤مف سمجدول ـمب٘م٤مت 

 .ةُمستح٘مل آوىم٤مف، احت٤مف ذوي آشم٘م٤من سمحٙمؿ اًمره٤من، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ يمت٤مب اًمِمٝم٤مد

 [422/  ]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 

( سمره٤من اًمديـ، أسمق احلسـ)ٕمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد اجلٚمٞمؾ اًمٗمرهم٤مين اعمرهمٞمٜم٤مين، احلٜمٗمل ًم (2)

ذح اجل٤مُمع اًمٙمبػم ًمٚمِمٞمب٤مين، سمداي٦م اعمبتدي، اهلداي٦م ويمٗم٤مي٦م : ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف، (به  23)

 .ٜمٗملاعمٜمتٝمل، اًمتجٜمٞمس واعمزيد، وخمت٤مر اًمٗمت٤موى ويمٚمٝم٤م ذم ومروع اًمٗم٘مف احل

 [22/ 1]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 

قمبٞمد اهلل سمـ ُمسٕمقد سمـ شم٤مج اًمنميٕم٦م قمٛمر سمـ صدر اًمنميٕم٦م  -ّمدر اًمنميٕم٦م اًمث٤مين ًم (2)

آول امحد سمـ مج٤مل اًمديـ قمبٞمد اهلل اعمحبقسمك اًمبخ٤مري اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل اعمٕمروف سمّمدر 

يث٤م ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف ارسمٕمقن طمد. ؾمبع وارسمٕملم وؾمبٕمامئ٦م 121اًمنميٕم٦م اًمث٤مين شمقرم ؾمٜم٦م 

. ذح وىم٤مي٦م اًمرواي٦م ًمؼمه٤من اًمنميٕم٦م، اؾمتٜمبط ُمٜمٝم٤م آطمٙم٤مم واؾمتِمٝمد قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٔي٤مت

هدي٦م اًمٕم٤مروملم ذم أؾمامء : راضمع. اًمقؿم٤مح ذم اعمٕم٤مين واًمبٞم٤من. اًمٜم٘م٤مي٦م ذم خمتٍم اًمقىم٤مي٦م

 [444/ 4]اعم١مًمٗملم وآصم٤مر اعمّمٜمٗملم 



 

 
 

 529 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 
 "(2)جمٛمع إهنر"و "(2)اإليْم٤مح"و "(2)اًمدرر"و "( )اًمٙم٤مذم"و "(4)اًمتبٞملم"و

زاٟم٦م ظم"و ( )"اخل٤مٟمٞم٦م"و "(4)اًمٕمٜم٤مي٦م"و "( )ومتح اًم٘مدير"و "(1)ُمراىمل اًمٗمالح"و

                                                                                                                                  

ذح  :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. اًمبػمضمٜمدي احلٜمٗمل( أو)ٕمبداًمٕمكم سمـ حمٛمد سمـ طمسلم اًمؼمضمٜمدي ًم ( )

وطمقار قمغم ذح ُمٚمخص اجلٕمٛمٞمٜمك وذح اًمٜم٘م٤مسم٦م خمتٍم اًمقىم٤مي٦م، يمت٤مب  ،اعمجٞمسٓمك

 [221/  ]ُمٕمجؿ اعمٓمبققم٤مت . اًمؼمضمٜمدي

ُمـ ، (به  12). ىمدم اًم٘م٤مهرة، وشمقذم هب٤م ذم رُمْم٤من(.ومخر اًمديـ)ٕمثامن سمـ قمكم اًمزيٚمٕمل ًم (4)

قمدة جمٚمدات، ذح اجل٤مُمع اًمٙمبػم ذح يمٜمزاًمدىم٤مئؼ وؾمامه سمتبٞملم احل٘م٤مئؼ ذم : شمّم٤مٟمٞمٗمف

 2]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم . ًمٚمِمٞمب٤مين، ذح اعمخت٤مر ًمٚمٛمقصكم ويمٚمٝم٤م ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل

/42 ] 

شمقذم ذم سمٚمده  ،(طم٤مومظ اًمديـ، أسمق اًمؼميم٤مت)محد سمـ حمٛمقد اًمٜمسٗمل، احلٜمٗمل إٔمبد اهلل سمـ ًم ( )

 (به  11 ت. )ايذج

 شمقذم سم٤مًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م (ه 882).رسو سمـ ىمراُمقز اًمروُمل، احلٜمٗملخل (2)

 (هب321ت )ٕمحد سمـ ؾمٚمٞمامن اسمـ يمامل سم٤مؿم٤م احلٜمٗمك  (2)

هب ُمـ 118 ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة ، ٕمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمٚمٞمبقزم اعمدقمق سمِمٞمخل زادهًم (2)

طم٤مؿمٞم٦م قمغم اٟمقار اًمتٜمزيؾ ًمٚمبٞمْم٤موي ذم اًمتٗمسػم، جمٛمع آهنر ذم ذح ُمٚمت٘مك : آصم٤مره

 [12 / 2]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  .ٗملاحلٜم آسمحر ذم ومروع اًمٗم٘مف

وشمقذم سم٤مًم٘م٤مهرة ذم ، (أسمق آظمالص)سـ سمـ قمامر سمـ قمكم اًمنمٟمبالزم، اًمقوم٤مئل، احلٜمٗمل حل (1)

 (به 123 . )رُمْم٤من

ٟمقر آيْم٤مح، طم٤مؿمٞم٦م قمغم يمت٤مب اًمدرر واًمٖمرر عمٜمال ظمرسو ويمالمه٤م : ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف اًمٙمثػمة

واًمٕمب٤مدات، ومتح آًمٓم٤مف سمجدول ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل، اًمسٕم٤مدات ذم قمٚمٛمل اًمتقطمٞمد 

ـمب٘م٤مت ُمستح٘مل آوىم٤مف، احت٤مف ذوي آشم٘م٤من سمحٙمؿ اًمره٤من، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ يمت٤مب 



 

 
 

 531 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 
 "(2)اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"طمتك اإلُم٤مم حمٛمد حمرر اعمذه٥م ذم  "(2)اهلٜمدي٦م"و "(2)اعمٗمتلم

 .اىمتٍم قمغم ذيمر اًمرأس وم٘مط

أن اًمّمقرة إذا يم٤مٟم٧م سمدون اًمرأس أو ىمٓمع رأؾمٝم٤م ومال »طم٤مصؾ ُم٤م ىم٤مًمقا 

 ( )"شمٜمقير إسمّم٤مر"ذم  "ًمٚمخالص٦م"صمؿ شمبًٕم٤م  (1)"اخلالص٦م"، وزاد ذم شيمراه٦م

                                                                                                                                  

 [422/  ]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ، اًمِمٝم٤مدة

اسمـ اهلامم : إلُم٤مم يمامل اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اًمقاطمد اًمسٞمقاد صمؿ اًمسٙمٜمدري اعمٕمروف سمبًم ( )

 هب 82احلٜمٗمل اعمتقرم 

وًمد ؾمٜم٦م سمْمع قمنمة  ،سمـ حمٛمقد سمـ امحد اًمب٤مسمريت، اًمروُمل، احلٜمٗمل حٛمد سمـ حمٛمدعم (4)

 .وطمرض اًمسٚمٓم٤من ومام دوٟمف ضمٜم٤مزشمف ،(به 182)رُمْم٤من،  3 وؾمبٕمامئ٦م، وشمقذم سمٛمٍم ذم 

اًمٕمٜم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل، اًمرساضمٞم٦م ذم : ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف اًمٙمثػمة

 [438/   ]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  ،اًمٗمرائض، طم٤مؿمٞم٦م قمغم اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي ذم اًمتٗمسػم

ٚمحسـ سمـ ُمٜمّمقر سمـ حمٛمقد سمـ قمبد اًمٕمزيز آوزضمٜمدي، اًمٗمرهم٤مين، احلٜمٗمل، اعمٕمروف ًم ( )

 234). شمقذم ذم ُمٜمتّمػ رُمْم٤من.(ومخر اًمديـ، أسمق اعمٗم٤مظمر، أسمق اعمح٤مؾمـ)سم٘م٤ميض ظم٤من 

اًمٗمت٤موى ذم ارسمع جمٚمدات، اعمح٤مض، ذح ادب اًم٘م٤ميض ًمٚمخّم٤مف، : ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف، (به

ُمٕمجؿ .اًمزي٤مدات ًمٚمِمٞمب٤مين، وذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ًمٚمِمٞمب٤مين ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل ذح

 [431/  ]اعم١مًمٗملم 

 (.هب122ت )حلسلم سمـ حمٛمد اًمسٛمٕم٤مٟمك اًمسٞم٘م٤مٟمك  (2)

 ٚمِمٞمخ ٟمٔم٤مم ومج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اهلٜمدًم (2)

 .اًمِمٞمب٤مين احلسـ سمـ عمحٛمد (2)

 (.هب224)ًمٓم٤مهر سمـ أمحد اًمبخ٤مرى (1)
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 (2)"اًمّمٖمػمي"و (2)"اًمٖمٜمٞم٦م"و "( )ضم٤مُمع اًمرُمقز"و "حراًمرائؼاًمب"و "(4)احلٚمٞم٦م"و

اًمقضمف ٕن حمق اًمقضمف يم٘مٓمع اًمرأس . "اًمدرر"وقمبد احلٚمٞمؿ قمغم  ،"اًمنمٟمبالًمٞم٦م"و

وطمسـ قمجٛمل قمغم  "اًمزيٚمٕمل" واًمِمٚمبل قمغم "(2)ذظمػمة اًمٕم٘مبك"ومل يتٕمرض ذم 

اًمسٞمد أسمق طمتك  (1)"اًمٙمٜمز"واعمسٙملم قمغم  "اًمٕمٜم٤مي٦م"وؾمٕمدي أومٜمدي قمغم  "اًمدرر"

ًمزي٤مدة ( مل يتٕمرض أطمد ُمٜمٝمؿ) "اًمدر اعمخت٤مر"اًمسٕمقد إزهري أظمذ يمثػًما قمـ 

  .اًمقضمف أصاًل 

                                                                                                                                  

اهلل سمـ امحد سمـ حمٛمد سمـ اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اخلٓمٞم٥م، اًمتٛمرشم٤مر،وًمد سمٖمزة حٛمد سمـ قمبد عم ( )

ُمـ ، (م 232  -   2 . )وشمقذم هب٤م ذم اواظمر رضم٥م ،(ه 112  - 3 3ه٤مؿمؿ، 

شمٜمقير آسمّم٤مر وضم٤مُمع اًمبح٤مر وذطمف وؾمامه ُمٜمح اًمٖمٗم٤مر، اقم٤مٟم٦م احل٘مػم ًمذا : شمّم٤مٟمٞمٗمف

رضٞم٦م ذم ذح اًم٘مّمٞمدة اًمالُمٞم٦م ذم اًمٗم٘مػم ويمالمه٤م ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل، اًمٗمقائد اعم

 [32 / 1 ]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم . اًمٕم٘م٤مئد

 (.هب813ت)طمٚمب٦م اعمجغم ذح ُمٜمٞم٦م اعمّمغم، ٓسمـ أُمػم طم٤مج : يٕمٜمك (4)

ُمـ ، (به 324ت)( ؿمٛمس اًمديـ)حٛمد سمـ طمس٤مم اًمديـ اخلراؾم٤مين، اًم٘مٝمست٤مين، احلٜمٗمل عم ( )

 ذم ذح وم٘مف اًمٙمٞمداين، وذح ذم ذح اًمٜم٘م٤مي٦م، ضم٤مُمع اعمب٤مين، ضم٤مُمع اًمرُمقز: شمّم٤مٟمٞمٗمف

 [13 / 3]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم . ُم٘مدُم٦م اًمّمالة ويمٚمٝم٤م ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل

 [ 42/  ]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم .(به 322 ت. )سمراهٞمؿ احلٚمبل، احلٜمٗملٓ (2)

 .مخس وؾمبٕمامئ٦م 112ًمسديد اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٙم٤مؿمٖمري ٟمزيؾ احلرُملم اعمتقذم ؾمٜم٦م  (2)

  (.312ت)تقىم٤مشمك اعمِمٝمر سم٠مظمك زاده ًمٞمقؾمػ سمـ ضمٜمٞمد اًم (2)

ُمٕمجؿ ( به 322)، (ُمٕملم اًمديـ)حٛمد ُمال ُمسٙملم، اهلروي، اعمٕمروف سمٛمال ُمسٙملم عم (1)

 [ 4 /   ]اعم١مًمٗملم 
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وذيمر اًمقضمف ًمٞمس زي٤مدة ذم احل٘مٞم٘م٦م ٕن اًمرأس يمثػًما ُم٤م يٓمٚمؼ قمغم  :أؿول

اًمقضمف، وإسم٤مٟم٦م اًمٕمٜمؼ إٟمام يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ىمٓمع اًمرأس وم٤معم٘مّمقد إوم٤مدة أن اعمحق أيًْم٤م 

 :فُمثؾ اًم٘مٓمع وقمب٤مرشم

إن يم٤من ُم٘مٓمقع اًمرأس ٓ سم٠مس سمف وًمق حمك وضمف اًمّمقرة ومٝمق يم٘مٓمع »

 .( )شاًمرأس

وؾم٤مئر إقمْم٤مء ًمٞمس٧م ذم ُمٕمٜمك اًمقضمف واًمرأس وإن يم٤مٟم٧م مم٤مصمٚم٦م  :ثم أؿول

( ذي اًمروح)ذم يمقهن٤م ُمداًرا ًمٚمحٞم٤مة وم٢من اًمقضمف هق إصؾ ذم صقرة احلٞمقان 

صقرة وٓ ؿمؽ ( ي اًمقضمفأ)وهلذا إٟمام ؾمٛمك أسمق هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف هذا 

أهنؿ ي٘مقًمقن ًمٚمقضمف صقرة واعمّمقرون سمف يٙمتٗمقن وُمٚمقك اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ يبٖمقن 

صقرهؿ ذم اًمٕمٛمٚم٦م ي٘متٍمون هم٤مًمب٤ًم قمغم اًمقضمف وٓ ؿمؽ أن قم٤مُم٦م ُم٘م٤مصد اًمتّمقير 

روى اإلُم٤مم إضمؾ أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي . حتّمؾ سم٤مًمقضمف وإٟمام اًمٌمء سمٛم٘م٤مصده

اًمّمقرة اًمرأس ومٙمؾ رء ًمٞمس ًمف رأس »: ٜمف ىم٤ملقمـ أيب هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قم

 ( ) (.قمٓم٤مي٤م اًم٘مدير ُمٕمرسًم٤م) (4)شومٚمٞمس سمّمقرة

وأظمرج قمدة أطم٤مدي٨م شمدل قمغم حتريؿ ومٕمؾ اًمتّمقير ًمذي روح سمٙمؾ طم٤مل 

                                                        

 (.28/ )ظمالص٦م اًمٗمت٤موى، يمت٤مب اًمّمالة، اًمٗمّمؾ اًمث٤مٟمك، اجلٜمس ومٞمام يٙمره رم اًمّمالة،  ( )

اًمثٞم٤مب،  ذم شمٙمقن اًمّمقر ه٦م، سم٤مباًمٙمرا يمت٤مبذح ُمٕم٤مين أصم٤مر،ذيمره اًمٓمح٤موى رم (4) 

 [481/ 2]2224/اًمرىمؿ

 "اًمٕمٓم٤مي٦م اًمٜمبقي٦م رم اًمٗمت٤موى اًمرضقي٦م "اًمٕمٓم٤مي٦م اًم٘مدير رم طمٙمؿ اًمتّمقير، اعمٜمدرضم٦م رم( ) 

 ، ُمٚمت٘مٓم٤م[42/218-213]
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اإلمج٤مع قمغم حتريؿ : فم٤مهر يمالم اًمٜمقوي ذم ذح ُمسٚمؿ »:ىم٤مل ذم رد اعمحت٤مر

ٖمػمه ومّمٜمٕمتف طمرام سمٙمؾ طم٤مل، وؾمقاء صٜمٕمف عم٤م يٛمتٝمـ أو ًم: شمّمقير احلٞمقان، وىم٤مل

ٕن ومٞمف ُمْم٤مه٤مة خلٚمؼ اهلل، وؾمقاء يم٤من ذم صمقب أو سمس٤مط أو درهؿ أو إٟم٤مء أو 

 ( )أهب. شطم٤مئط وهمػمه٤م

أُم٤م ُم٤م ورد ُمـ ىمقًمف إٓ رىماًم ذم صمقب سمرواي٦م اسمـ ؾمٕمٞمد قمـ زيد سمـ ظم٤مًمد قمـ 

وم٢مٟمام يدل قمغم اًمرظمّم٦م ذم صمقب ُمّمقر وفم٤مهر  ^أيب ـمٚمح٦م ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل 

ي٨م إـمالق اًمرظمّم٦م وًمٙمٜمف ُمٕم٤مرض ًمٚمحدي٨م اًمذي ىمد شم٘مدم ذم سم٤مب احلد

اًمتّم٤موير سمرواي٦م اسمـ قمب٤مس قمـ أيب ـمٚمح٦م ٟمٗمسف وم٢مٟمف يمٖمػمه ُمـ إطم٤مدي٨م ُمٓمٚمؼ 

ذم اعمٜمع قمـ يمؾ صمقب ومٞمف اًمّمقرة ومٝمق جمٛمقل قمغم ُم٤م يم٤من ىمبؾ اًمٜمٝمل ويدل قمٚمٞمف 

 أتاين»وًمٗمٔمف  "اسمـ طمب٤من"و "اًمؽمُمذي"وصححف  "اًمسٜمـ"طمدي٨م أيب هريرة ذم 

 أكه إال دخؾت أـون أن يؿـعـي ؾؾم افبارحة أتقتك يل ؾؼال افسالم ظؾقه جزيل

أهب وُم٤م ذيمره ذم ومتح اًمب٤مري ٟم٘مالً قمـ اًم٘مرـمبل ُمـ ىمقًمف .(4) «متاثقل افباب ظذ ـان

فم٤مهر طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد قمـ أيب ـمٚمح٦م اعم٤ميض ىمٞمؾ إن اعمالئٙم٦م ٓ متتٜمع ُمـ »

٤مٟم٧م رىمام ذم اًمثقب، وفم٤مهر طمدي٨م قم٤مئِم٦م دظمقل اًمبٞم٧م اًمذي ومٞمف صقرة إن يم

اعمٜمع وجيٛمع سمٞمٜمٝمام سم٠من حيٛمؾ طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمغم اًمٙمراه٦م وطمدي٨م أيب ـمٚمح٦م قمغم 

وهق مجع طمسـ، ًمٙمـ اجلٛمع اًمذي دل : ىمٚم٧م. ُمٓمٚمؼ اجلقاز وهق ٓ يٜم٤مذم اًمٙمراه٦م

                                                        

 ُمٜمف(221رد اعمحت٤مر سم٤مب ُمٙمروه٤مت اًمّمالة ص)( ) 

 .ُمٚمت٘مٓم٤م [434/ 1 ] ،ومتح اًمب٤مري (4)
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 ( ) .شقمٚمٞمف طمدي٨م أيب هريرة أومم ُمٜمف، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ

قمـ أيب -ريض اهلل قمٜمٝمام  -٤م روى اسمـ قمب٤مس ىمد ىمدُمٜم٤م أٟمف ُمٕم٤مرض عم :أؿول

، وىمد شم٘مدم -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -ـمٚمح٦م ٟمٗمسف وفم٤مهره سم٢مـمالىمف اعمٜمع يمحدي٨م قم٤مئِم٦م 

ٟمٗمسف ىمقًمف وحيتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ ىمبؾ اًمٜمٝمل واًمٜمٝمل ٓ جي٤مُمع  "ومتح اًمب٤مري"قمـ 

 .اجلقاز وم٤مجلٛمع اًمذي دل قمٚمٞمف طمدي٨م أيب هريرة هق اعمتٕملم

ئؿ سمٔم٤مهره ُم٤م سطم٧م سمف إطم٤مدي٨م ُمـ اعمٜمع قمـ هذا يمالم ٓ يال :أؿول

شمّمقير احلٞمقان وُم٤م شم٘مدم ُمـ طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع قمغم طمرُم٦م ومٕمؾ اًمتّمقير وإن صٜمٕمف 

 -طمرام يمؾ طم٤مل ؾمقاء صٜمٕمف عم٤م يٛمتٝمـ أو ًمٖمػمه وأٟم٧م ظمبػم سم٠من طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

اًمدال قمغم اعمٜمع وقمدم اًمرظمّم٦م ذم اًمرىمؿ ذم اًمثقب ًمٞمس  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م 

هتؽ اًمسؽم وُمٜمٝم٤م ُم٤م  ^ث٤ًم واطمًدا وإٟمام هل أطم٤مدي٨م قمدة ُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء ومٞمف أٟمف طمدي

ومٞمف إُمر سمٜمزقمف وُمٜمٝم٤م ُم٤م ورد ومٞمف أٟمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وآًمف وصحبف وؾمٚمؿ 

اًمٙمراهٞم٦م مم٤م يدل قمغم شمٕمدد  ^وىمػ سم٤مًمب٤مب ومل يدظمؾ وأهن٤م قمروم٧م ذم وضمٝمف 

ظم٤مًمد اعمٜمع ومل يستثـ رىماًم ذم اًم٘مّم٦م وأـمٚمؼ اعمٜمع ذم يمؾ ذًمؽ يمام أـمٚمؼ زيد سمـ 

ًمف قمبٞمد اهلل أمل : إٓ رىماًم ذم صمقب طملم ىم٤مل: صمقب وأيب سمرس أن يٙمقن ىمد ؾمٛمٕمف ىم٤مل

 ."ومتح اًمب٤مري"شمسٛمع يمام ذم 

 اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ »قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م  رىض اهلل تعاػ ظـهوأيًْم٤م روى اًمبخ٤مري 

                                                        

 [434/ 1 ] ،ومتح اًمب٤مري ( )
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غمَّ  ْ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمِْف  اهللَُّ َص ـْ  مَل ُٙم كُ  َي ُ ؽمْ َّٓ  شَمَّم٤مًمِٞم٥ُم  ومِٞمِف  ؿَمٞمْئ٤ًم سَمٞمْتِفِ  ذِم  َي وهذا  ،( )شَٟمَ٘مَْمفُ  إِ

احلدي٨م أيًْم٤م ٓ اؾمتثٜم٤مء ومٞمف ًمٚمرىمؿ ذم اًمثقب سمؾ يِمٛمؾ هذا اًمثقب اًمذي ومٞمف 

ذم طمٞمز  "ؿمٞمئ٤ًم"وىمع ومٞمف ًمٗمٔم٦م . ُم٤م رأى ؿمٞمئ٤ًم ومٞمف شمّم٤مًمٞم٥م: اًمّمقرة ٕن ىمقًمف

إطم٤مدي٨م اًمتل ضمرى ومٞمٝم٤م اًمٜمٗمل، ومتٕمؿ يمؾ رء، صقرة ُمـ صمقب، أو همػمه، و

ذيمر اًم٘مرام، واًمسؽم، واًمدرٟمقك، شمدل قمغم اعمٜمع قمـ صمقب ومٞمف صقرة، وقمٜمد 

صٜمٕم٧م ـمٕم٤مًُم٤م : ، قمـ قمكم، ىم٤ملرىض اهلل تعاػ ظـهُمـ طمدي٨م قمكم  "اًمٜمس٤مئل"

إن اعمالئٙم٦م »: ومج٤مء ومدظمؾ ومرأى ؾمؽًما ومٞمف شمّم٤موير ومخرج وىم٤مل ^ومدقمقت اًمٜمبل 

ظمرج »: قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: وُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م. (4)شٓ شمدظمؾ سمٞمت٤ًم ومٞمف شمّم٤موير

ظمرضم٦م صمؿ دظمؾ، وىمد قمٚم٘م٧م راًُم٤م ومٞمف مت٤مصمٞمؾ أوٓت إضمٜمح٦م ىم٤مل،  ^رؾمقل اهلل 

وهذا أيًْم٤م يدل سمخّمقصف قمغم اعمٜمع قمـ صمقب ومٞمف صقرة   ( )شاٟمزقمٞمف: ومٚمام رآه ىم٤مل

ويٍمح سم٠من اعمراد سم٤مًمّمقرة صقرة احلٞمقان، ومٙمؾ هذه إطم٤مدي٨م شمٕم٤مرض 

ووىمع قمٜمد »: ُم٤م ٟمّمف "ومتح اًمب٤مري"ًمد هذا، وىمد ضم٤مء ذم طمدي٨م زيد سمـ ظم٤م

دظمٚم٧م أٟم٤م ": اًمٜمس٤مئل ُمـ وضمف آظمر قمـ سمرس سمـ ؾمٕمٞمد قمـ قمبٞمدة سمـ ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل

وأسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد اًمرمحـ قمغم زيد سمـ ظم٤مًمد ٟمٕمقده ومقضمدٟم٤م قمٜمده ٟمٛمرىمتلم ومٞمٝمام 

ؾمٛمٕم٧م ": ومذيمر احلدي٨م، وم٘م٤مل زيد "أًمٞمس طمدصمتٜم٤م: وىم٤مل أسمق ؾمٚمٛم٦م. شمّم٤موير

                                                        

 2] 2324/، اًمرىمؿاًمّمقر ٟم٘مض سم٤مب ،اًمٚمب٤مس يمت٤مبأظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمحف، ( )

/4441]. 

 [  4/ 8]  2 2 /، اًمرىمؿاًمتّم٤مويرسم٤مب  ،اًمزيٜم٦م يمت٤مبأظمرضمف اًمٜمس٤مئك رم ؾمٜمٜمف، (4)

 [  4/ 8] 24 2 /، اًمرىمؿاًمتّم٤مويرسم٤مب  ،اًمزيٜم٦م يمت٤مبأظمرضمف اًمٜمس٤مئك رم ؾمٜمٜمف، ( )
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أهب  وقمٜمد اًمٜمس٤مئل .( )ش"إٓ رىمام ذم صمقب: قل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلرؾم

أٟمف دظمؾ قمغم أيب ـمٚمح٦م إٟمّم٤مري يٕمقده ومقضمد »: أيًْم٤م قمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل

٤م حتتف وم٘م٤مل ًمف ؾمٝمؾ مل شمٜمزع قمٜمده ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ وم٠مُمر أسمق ـمٚمح٦م إٟمس٤مًٟم٤م يٜمزع ٟمٛمٓمً 

ُم٤م ىمد قمٚمٛم٧م ىم٤مل أمل ي٘مؾ إٓ : ^ؾمقل اهلل ٕن ومٞمف شمّم٤موير، وىمد ىم٤مل ومٞمٝم٤م ر :ىم٤مل

 . (4)شُم٤م يم٤من رىماًم ذم صمقب ىم٤مل سمغم وًمٙمٜمف أـمٞم٥م ًمٜمٗمز

ه٤مشم٤من روايت٤من خمتٚمٗمت٤من قمـ سمرس سمـ ؾمٕمٞمد، وقمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل، : أىمقل

وم٢من مل شمتٕمدد اًم٘مّم٦م ومٝمذا سيح اضٓمراب ذم احلٙم٤مي٦م قمـ زيد سمـ ظم٤مًمد ُمزيًدا 

إطم٤مدي٨م، ومال ؾمبٞمؾ إمم إظمذ سمف قمغم فم٤مهره،  قمغم ُمٕم٤مرضتف عم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م ُمـ

وٓسمد ُمـ محٚمف قمغم حمٛمؾ صحٞمح ٓ يتٕم٤مرض ُمع اًمّمحٞمح رواي٦م ودراي٦م، 

اًمٍميح ذم إـمالق اعمٜمع، وم٢من حيٛمؾ هذا قمغم ُم٤م ىمبؾ اًمٜمٝمل يمام هق سيح اعمٗم٤مد ُمـ 

طمدي٨م أيب هريرة، وأُم٤م أن حيٛمؾ قمغم صقرة همػم ذي روح يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

 ."اًمٗمتح"ف قمٜمف ذم وٟم٘مٚم

ٓ يدل ىمقًمف إٓ رىماًم ذم صمقب قمغم شمّمقير احلٞمقان سم٠مي طم٤مل هذا وىمد ضم٤مء ذم 

وإُم٤م هنك اًمِم٤مرع أوًٓ قمـ اًمّمقر يمٚمٝم٤م وإن »: اًمٕمٞمٜمل ذح اًمبخ٤مري ُم٤م ٟمّمف

يم٤مٟم٧م رىماًم ٕهنؿ يم٤مٟمقا طمديثل قمٝمد سمٕمب٤مدة اًمّمقر، ومٜمٝمك قمـ ذًمؽ مجٚم٦م، صمؿ عم٤م 

رىماًم ذم صمقب ًمرضورة إمم إجي٤مد اًمثٞم٤مب، وم٠مسم٤مح ُم٤م  شم٘مرر هنٞمف قمـ ذًمؽ أسم٤مح ُم٤م يم٤من

                                                        

 [31 / 1 ] ،ومتح اًمب٤مري ( )

 [  4/ 8] 23 2 /، اًمرىمؿاًمتّم٤مويرسم٤مب  ،اًمزيٜم٦م يمت٤مبأظمرضمف اًمٜمس٤مئك رم ؾمٜمٜمف، (4)
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  .( )شيٛمتٝمـ، ٕٟمف ي١مُمـ قمغم اجل٤مهؾ شمٕمٔمٞمؿ ُم٤م يٛمتٝمـ وسم٘مل ومٞمام ٓ يٛمتٝمـ

وٓ جيقز أن ئمـ سم٤مإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل أن ي٘مقل سم٤مًمرظمّم٦م ذم ومٕمؾ اًمتّمقير ًمذي 

اًمروح يمٞمػ، وهق اًم٘م٤مئؾ وىمد دل طمدي٨م اًمب٤مب قمغم أٟمف ٓ ومرق ذم حتريؿ 

 أن شمٙمقن اًمّمقرة هل٤م فمؾ أو ٓ، وٓ سملم أن شمٙمقن ُمدهقٟم٦م أو اًمتّمقير سملم

ُمٜم٘مقؿم٦م أو ُمٜم٘مقرة أو ُمٜمسقضم٦م ظمالوًم٤م عمـ اؾمتثٜمك اًمٜمس٩م وادقمك أٟمف ًمٞمس سمتّمقير 

مل خيٚمق فم٤مهره قمـ إهي٤مم إسم٤مطم٦م ومٕمؾ ش ًمٚمرضورة إمم إجي٤مد اًمثٞم٤مب»:همػم أن ىمقًمف

اعمٜمع ومقضم٥م أن  هذا ُم٤م ىمد شم٘مدم قمٜمف ذم: اًمتّمقير ًمٚمحٞمقان وُمـ صمؿ ٟم٤مىمض ىمقًمف

ي١مظمذ هذا قمغم ُمٕمٜمك أن اًمنمع أوضمد اًمٜم٤مس ُمٓمٚمقسمف سم٤مًمرظمّم٦م ذم اؾمتٕمامل 

اعمٛمتٝمـ ذم اعمٕمٜمك وهبذا ٟم٠مظمذ ُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ شمّم٤موير ُمـ سمس٤مط يبسط أو ومراش 

يٗمرش أو وؾم٤مدة ومال سم٠مس سمذًمؽ إٟمام يٙمره ُمـ ذًمؽ ذم اًمسؽم وُم٤م يٜمّم٥م، وهق 

 قمٓم٤مي٤م اًم٘مدير ًمإلُم٤مم اعمجدد اًمِمٞمخ يمذا ذم)ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمٕم٤مُم٦م ُمـ وم٘مٝم٤مئٜم٤م 

 (.أمحد رض٤م، ُمٕمرسًم٤م

وٓ خيٗمك أن هذا يدل قمغم اًمرظمّم٦م ذم اؾمتٕمامل ُم٤م يٛمتٝمـ ظم٤مص٦م وأٟم٧م ظمبػم 

سم٠مٟمف ىمد اؾمتحدث صقر ُمـ اؾمتٕمامل أؿمٞم٤مء ومٞمف اًمّمقر، وآطمتٗم٤مظ هب٤م وًمٚمٜم٤مس 

ومٞمٝم٤م طمقائ٩م ومٞمتحرضمقن سمؽمك اإله٤مٟم٦م وهؿ ُمٚمج٠مون إمم آطمتٗم٤مظ هب٤م وإُمس٤مك 

اًمّمقرة قمغم وضمف احلٗمظ، وشمرك اإله٤مٟم٦م حمٔمقر وذم اًمتحرز قمٜمف طمرج قمٔمٞمؿ، ومل 

ٟمر ذم يمت٥م ُمـ ؾمبؼ ُمـ شمٕمرض هلذا طمتك ضم٤مء اإلُم٤مم اعمجدد أمحد رض٤م ىمدس 

                                                        

 [12/ 44]،اًمتّم٤موير ذم اًمّمالة يمراهٞم٦م سم٤مب، اًمٚمب٤مس يمت٤مب ،قمٛمدة اًم٘م٤مري ( )
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قمٓم٤مي٤م اًم٘مدير "رسه، وم٠موضمد اًمٜم٤مس طماًل وخمرضًم٤م ه٤م هق ذا ي٘مقل ذم رؾم٤مًمتف اًمٗمذة 

 ."ذم طمٙمؿ اًمتّمقير

 :هٜم٤م أرسمع صقر. أظمرى سمديٕم٦م جي٥م اًمتٜمبف هل٤موٟمٙمت٦م  –وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ  – لأؿو

آؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مًمّمقرة يم٠من شمٙمقن سمح٤مل شمقـم٠م ويٛمِمقن قمٚمٞمٝم٤م ويْمٕمقن  :األوػ

قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مدم هذا أي اخت٤مذ اًمّمقرة ُمٝم٤مٟم٦م ُمب٤مح وٓ يٛمٜمع ُمثؾ هذه اًمّمقر اعمالئٙم٦م 

 .وإن طمرم آصٓمٜم٤مع وإُمر سمف يمام ذم احلٚمٞم٦م واًمبحر وهمػممه٤م

ء ومٞمف صقرة سمٖمػم إه٤مٟم٦م وًمٙمـ شمرك اإله٤مٟم٦م ٓ يٙمقن ٕضمؾ اخت٤مذ ر :وافثاكقة

اًمّمقرة، سمؾ سمسب٥م آظمر يم٠من حيتٗمظ سم٤مًمروسمٞم٦م وٓ يٚم٘مٞمٝم٤م قمغم إرض ٕن ذًمؽ 

( اًمروسمٞم٦م)ًمٞمس ًمٚمّمقرة وًمٙمٜمف ُمـ أضمؾ اعم٤مل ًمق مل شمٙمـ اًمّمقرة ذم اًمٜم٘مد أُمسٙم٧م 

ويم٤من ٓ ي٘مّمد شمٙمريؿ  –يمذًمؽ قمغم وضمف احلٗمظ هذا ُمب٤مح حل٤مل اًمرضورة 

وإن حمٞم٧م . وهمػم ذات صقرة ًمٞمس٧م سمرائج٦م. اًمروسمٞم٦م( إُمس٤مك)ّمقرة ذم اًم

يمذًمؽ اًمّمقر ذم دُمٖم٦م  شواًمرضورات شمبٞمح اعمحٔمقرات». اًمّمقرة ُمٜمٝم٤م مل شم٘مبؾ

ٝم٤م ًمٚم٘م٤مئؿ إذا صٖمػمة سمحٞم٨م ٓ شمبدو شمٗم٤مصٞمؾ أقمْم٤مئ وـمقاسمع سمريد إن يم٤مٟم٧م

ٕن طمٞم٨م يب٤مح إُمس٤ميمف يمذًمؽ، ( اًمديٜم٤مر اهلٜمدي)وضٕم٧م قمغم إرض يم٤مٕذذم 

صقره صٖم٤مر أُم٤م إُمس٤مك أؿمٞم٤مء ذات صقر، سمدون اًمرضورة ومٛمٜمدرج ذم اًمٙمراه٦م، 

سم٤مًمٜمسب٦م إمم ( شمرك اإله٤مٟم٦م)وإن يم٤من ومٞمٝم٤م شمرك اإله٤مٟم٦م ُمٙمـ وضمف آظمر وًمٙمـ ًمزم 

 ( )شٟمحـ أُمرٟم٤م سم٢مه٤مٟمتٝم٤م»: ىمد شم٘مدم ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م –اًمّمقرة أيًْم٤م وىمد أُمرٟم٤م سم٢مه٤مٟمتٝم٤م 

                                                        

  ] يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة، : اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م قمغم ه٤مُمش ومتح اًم٘مدير ( ) 
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ضم٤مًمب٦م ًمٚمحٙمؿ سم٤مإلسم٤مطم٦م وم٤مًمّمقر ذم  وذم شمرك اإله٤مٟم٦م شمرك ًمألُمر وٓ ضورة

اًمسٙملم وهمػمه٤م ُمٜمدرضم٦م ذم ٟمٗمس هذا احلٙمؿ وًمٙمٜمٝم٤م إن يم٤مٟم٧م يمبػمة يٛمحقه٤م أو 

يٚمّمؼ يم٤مهمدة وهمػمه٤م وإٓ شمٙمره وهذا ومٞمام إذا يم٤من ًمٚمٛم٘متٜمل طم٤مضم٦م إمم ذًمؽ اًمٌمء 

 .وٓ يٙمقن ُم٘مّمقده اًمّمقرة وإٓ دظمؾ ذم اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م

ه٤مٟم٦م ٕضمؾ اًمّمقرة وًمٙمـ ٓ ي٘مّمد شمٕمٔمٞماًم أن يٙمقن شمرك اإل :افصورة افثافثة

ظم٤مًص٤م ًمٚمّمقرة يمٜمّم٥م اجلٝم٤مل اًمّمقر قمغم اجلدران ًمٚمزيٜم٦م وم٢مٟمف حيرم ويٛمٜمع 

أي حت٘مؼ )اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم طمٞم٨م ىمّمدوا إيمرام ٟمٗمس اًمّمقرة 

وإن مل يِمٕمروا سمف، سمؾ طمّمؾ ( ىمّمد إيمرام اًمّمقرة ذم ضٛمـ ٟمّمبٝم٤م قمغم اجلدران

 .ن مل حيسبقه٤م ُمٕمٔمٛم٦م وُمستح٘م٦م ًمالطمؽماموإ( إيمراُمٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ

أن ٓ يٙمقن شمرك إه٤مٟم٦م ومحس٥م سمؾ يٕمٔمٛمقن اًمّمقرة  :افصورة افرابعة

وحيؽمُمقهن٤م ىمّمًدا وحيسبقهن٤م ُمٕمٔمٛم٦م ذم اًمديـ وي٘مبٚمقهن٤م إضمالًٓ ويْمٕمقهن٤م قمغم 

اًمرؤوس ويٛمسقهن٤م سم٤مًمٕمٞمقن وي٘مقُمقن سملم يدهي٤م ُمٙمٗمقوًم٤م أيدهيؿ، ويٛمتثٚمقن هل٤م 

 .٤م، وحيٜمقن رؤوؾمٝمؿ إذا رأوه٤م إمم همػم ذًمؽ ُمـ أومٕم٤مل اًمتٕمٔمٞمؿىمٞم٤مًُم٤م إذا ضملء هب

٤م وي٘مٞمٜم٤ًم إمج٤مقًم٤م ٤مهذا أظمب٨م ُمـ اًمٙمؾ وأؿمد طمراُم وأؿمد يمبػمة ُمٚمٕمقٟم٦م  ،ىمٓمًٕم

ٓ يستٓمٞمع ُمسٚمؿ أن يستحٚمف سمح٤مل وإن  ،وهل ظمٚمػ سيح قمب٤مدة اًمقصمـ سمخٓمقة

مم اًمّمقرة يم٤مٟم٧م ُم٘مٓمققم٦م أو صٖمػمة أو ُمستقرة يمؾ هذه اًم٘مٞمقد إٟمام يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمٞم٦م إ

اًمث٤مًمث٦م وٓ ىمٞمد ذم ؿمديد احلرُم٦م ًمتٕمٔمٞمؿ صقرة ذي روح وٓ يتّمقر ظمالف ُمسٚمؿ 
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سمؾ يٙم٤مد أن شمٙمقن طمرُمتٝم٤م اًمِمديدة ُمـ ضوري٤مت هذه اعمٚم٦م احلٜمٞمٗمٞم٦م وم٤مؾمتحس٤مٟمف 

 (قمٓم٤مي٤م اًم٘مدير ُمٕمرسًم٤م. )سمؾ اؾمتحالًمف خيِمك ومٞمف أُمر قمٔمٞمؿ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم

اًمذي يم٤من ومٞمف اًمّمقرة وؾم٤مدة  صمؿ اًمرظمّم٦م اعمستٗم٤مدة ُمـ ضمٕمؾ اًمسؽم

٤م ذم سم٤مب يمراهٞم٦م اًم٘مٕمقد رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝميٕم٤مرضٝم٤م احلدي٨م اعمخرج قمـ قم٤مئِم٦م 

مل يستٕمٛمؾ ُم٤م قمٛمٚم٧م ُمٜمف اًمقؾم٤مدة أصالً  ^قمغم اًمّمقر وم٢مٟمف يدل فم٤مهًرا قمغم أٟمف 

 :وًمذا ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ طمجر ذم ومتح اًمب٤مري وأص٤مب ومٞمام ىم٤مل رمحف اهلل ُم٤م ٟمّمف

٤مئِم٦م هذا واًمذي ىمبٚمف اًمتٕم٤مرض ٕن اًمذي ىمبٚمف يدل قمغم وفم٤مهر طمديثل قم»

اؾمتٕمٛمؾ اًمسؽم اًمذي ومٞمف اًمّمقرة سمٕمد أن ىمٓمع وقمٛمٚم٧م ُمٜمف اًمقؾم٤مدة وهذا  ^أٟمف 

وٓ ُمٖمٛمز ذم هذا وإن رده اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل طمٞم٨م   ( ) شيدل قمغم أٟمف مل يستٕمٛمٚمف أصاًل 

  :ي٘مقل ُم٤م ٟمّمف

ًمتٕم٤مرض، ٕن اًمذي وفم٤مهر طمديثل قم٤مئِم٦م هذا واًمذي ىمبٚمف ا: ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ»

، اؾمتٕمٛمؾ اًمسؽم اًمذي ومٞمف اًمّمقرة سمٕمد أن ىمٓمع وقمٛمٚم٧م ُمٜمف ^ىمبٚمف يدل قمغم أٟمف 

 .اًمقؾم٤مدة، وهذا يدل قمغم أٟمف مل يستٕمٛمٚمف أصالً 

ٓ شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام أصاًل ٕن هذا احلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ أيًْم٤م ُمـ : ؿؾت

ذم اًمبٞم٧م، ومجٕمٚمتف ُمروم٘متلم ومٙم٤من يرشمٗمؼ هبام : طمدي٨م قم٤مئِم٦م يمام ذيمرٟم٤م أن وومٞمف

ومٝمذا يدل قمغم أٟمف اؾمتٕمٛمؾ ُم٤م قمٛمٚم٧م ُمٜمٝم٤م ومه٤م ُمروم٘مت٤من، هم٤مي٦م ُم٤م ذم اًمب٤مب أن 

                                                        

 44] 2321/، اًمرىمؿاًمّمقر قمغم اًم٘مٕمقد يمره ُمـ سم٤مب ،ساًمٚمب٤م يمت٤مبقمٛمدة اًم٘م٤مرى، ( ) 
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اًمبخ٤مري مل يرو هذه اًمزي٤مدة واحلدي٨م طمدي٨م واطمد، وىمد ذهؾ هذا اًم٘م٤مئؾ قمـ 

   ( ) .رواي٦م ُمسٚمؿ ومٚمذًمؽ ىم٤مل سم٤مًمتٕم٤مرض

فم٤مهر طمديثل : وم٢من اإلُم٤مم اسمـ طمجر مل يدع اًمتٕم٤مرض طم٘مٞم٘م٦م، وإٟمام ىم٤مل

ويم٤من إومم أن ي٠ميت اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل سمِم٤مهد : أىمقل. مم آظمره وهق يمام ىم٤ملقم٤مئِم٦م إ

ُمـ ٟمٗمس اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمٜمٗمل اًمتٕم٤مرض سمدًٓ مم٤م ضم٤مء سمف قمـ ُمسٚمؿ، وهق قمٜمد 

أهن٤م اختذت قمغم ؾمٝمقة هل٤م ؾمؽًما ومٞمف »: قمـ قم٤مئِم٦م "يمت٤مب اعمٔم٤ممل"اًمبخ٤مري ذم 

ٟمت٤م ذم اًمبٞم٧م ٟمجٚمس وم٤مختذت ُمٜمف ٟمٛمرىمتلم ومٙم٤م: ىم٤مًم٧م ^مت٤مصمٞمؾ ومٝمتٙمف اًمٜمبل 

   (4).شقمٚمٞمٝمام زاد أمحد ذم ُمسٜمده ومٚم٘مد رأيتف ُمتٙمئ٤ًم قمغم إطمدامه٤م وومٞمٝم٤م صقرة

وهبذا فمٝمر أن احلدي٨م واطمد قمـ قم٤مئِم٦م يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل واشمٗمؼ قمٚمٞمف 

اًمِمٞمخ٤من وإن اًمبخ٤مري روى احلدي٨م سم٤مًمقضمٝملم، وم٢مٟمف رواه هٜم٤م سمحذف اًمزي٤مدة 

 .ًمف اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل ُمـ أن اًمبخ٤مري مل يرو اًمزي٤مدةورواه هٜم٤مك سم٤مًمزي٤مدة ومس٘مط ُم٤م ىم٤م

 

                                                        

 قمٚمٞمف اهلل صغم أٟمف قمغم يدل ىمبٚمف واًمذي هذا قم٤مئِم٦م طمديثل وفم٤مهر»، سمٚمٗمظومتح اًمب٤مري( ) 

 يدل وهذا اًمقؾم٤مدة، ُمٜمف وقمٛمٚم٧م ىمٓمع أن سمٕمد اًمّمقرة ومٞمف اًمذي اًمسؽم اؾمتٕمٛمؾ وؾمٚمؿ

، اًمّمقر قمغم ًم٘مٕمقدا يمره ُمـ سم٤مب ،اًمٚمب٤مس يمت٤مب،شأصال يستٕمٛمٚمف مل أٟمف قمغم

 [31 / 1 ]  2321/اًمرىمؿ

  [24/ 4]ٟمّم٥م اًمراي٦م (4) 
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 عطاَا القذَر يف حكن التصىَر
 هـ8  8

 ترْصـِقُف 

ادسؾِؿنْي اإِلمامر  قُخ اإلسالمر ور  شر

ٌِ ِر َاد ْق ّ ال ٍِ َف َن َاى احل َا خ َذرض ْو  أح
 (هـ2323-2451)

 
 

 

ِؼقْق ْ حتر ْعِرْيب ور  تر

ِة العرالَّمة ادػتِيْ  ْيعر ِ  الشقُخ اإِلمام تاُج الَشر

ُ َّه َحو َذ أخت ْر رض َا ال ِق ِاد َر ٌَ األ ِزه ّر ٌ 
يرار اهِلـِدّية  ُمػتِي الدِّ

 
 

وضبّط كصوصفا  اج أحاديثفخرَّ 
 

 حموذ إهام الذَي  القادري األزهري
 هي أبناء األزهر الشرَف
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قمام اقمت٤مده  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-ؾمئؾ اإلُم٤مم اهلامم ضمدي اًمِمٞمخ أمحد رض٤م 

اًمٜم٤مس ُمـ اخت٤مذ صقر اعمٕمٔمٛملم، واىمتٜم٤مءه٤م ذم اًمبٞمقت، واًمتؼمك هب٤م، وصقرة 

 :اًمس١مال يمام يكم

 : افسمال

اعمتلم، ذم هذه احل٤مدصم٦م أٟمف يب٤مع ذم سمٚمدة  قن سم٤مًمنمعٞمُم٤م ي٘مقل قمٚمامء اًمديـ، واعمٗمت

ذم هذه إي٤مم صقر ُمـ ومقشمقهمراف سمرويتلم، وأصؾ اًمٜمٛمقذج ُمرؾمؾ  "أمحد آسم٤مد"

إًمٞمٙمؿ ٓطمٔمقه٤م هذه اًمّمقرة ًمٚمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمبٖمدادي، قمؿ ومٞمْمف اًمّمقري 

واعمٕمٜمقي، ص٤مطم٥م ؾمج٤مدة ظم٤مٟم٘م٤مه ؿمٞمخ إؿمٞم٤مخ طمرضة اًمٖمقث إقمٔمؿ ىمدس 

د آسم٤مد وهمػمهؿ، ي٘متٜمقن هذه اًمّمقرة قمغم وضمف اًمتؼمك، أه٤مزم أمح. رسه اًمٕمزيز

أحيرم اخت٤مذه٤م ذم اًمبٞمقت أم ٓ؟ وهؾ شمدظمؾ ُمالئٙم٦م اًمرمح٦م سمٞمًت٤م ومٞمف هذه اًمّمقرة 

أم ٓ؟ وهؾ شمٜمزل اًمؼميم٦م سم٤مىمتٜم٤مء هذه اًمّمقرة أم ٓ وهؾ جيقز وضع صقرة اًمِمٞمخ 

نميٕم٦م ذم اًم( شمّمقر اًمِمٞمخ)ٟمّم٥م اًمٕملم، وشمثبٞم٧م احل٤مًم٦م اًمؼمزظمٞم٦م ًمتٝمٞمئ٦م 

 .واًمٓمري٘م٦م أم ٓ؟سمٞمٜمقا سمٞم٤مًٟم٤م ؿم٤مومٞم٤ًم وشم١مضمروا أضمًرا واومٞم٤ًم
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 :اجلواب

اعمّمقر اًمذي صقرٟم٤م وم٠مطمسـ صقرٟم٤م، وظمٚمؼ  ءاحلٛمد هلل اخل٤مًمؼ اًمب٤مري

وطمده اًمٕم٤ممل ٟم٘مػمه وىمٓمٛمػمه، وىم٣م سم٤مًمٕمذاب وؿمديد اًمٕم٘م٤مب قمغم اًمذيـ 

واًمسالم قمغم ُمـ يْم٤مهقن ظمٚمؼ اهلل، ومٚمٞمخٚم٘مقا ذرة أو ًمٞمخٚم٘مقا ؿمٕمػمة، واًمّمالة 

أشمك سمٛمحؼ إوصم٤من، وطمرم اًمتّمقير صٖمػمه ويمبػمه وضمٕمٚمف يمبػمة، وقمغم آًمف 

وصحبف واسمٜمف إيمرم اًمٖمقث إقمٔمؿ وؾم٤مئر طمزسمف صالة وؾمالًُم٤م شمقازي٤من قمزه 

 .وشمقىمػمه، رب إين أقمقذ سمؽ ُمـ مهزات اًمِمٞم٤مـملم، وأقمقذ سمؽ رب أن حيرضون

تدأ قمب٤مدة اًمقصمـ ذم اًمٕم٤ممل سم٠من إٟمام اسم! اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل قمز وضمؾ ُمـ ُمٙمر إسمٚمٞمس

اًمٜم٤مس صقروا اًمّمٚمح٤مء واختذوا صقرهؿ ذم اًمبٞمقت واعمس٤مضمد وطمسبقه٤م شم٠ميٞمد 

 "ُمسٚمؿ"ًمذة اًمٕمب٤مدة صمؿ ٟمٗمس هذه اًمّمقر ص٤مرت ُمٕمبقدة قمغم ُمر إي٤مم، أورد 

قمـ قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ذم  "صحٞمحٞمٝمام"ذم  "اًمبخ٤مري"و

قر ﴿: شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُغوثر ور ٓر ير اًعا ور ٓر ُسور ا ور دًّ ُرنَّ ور ٓر ترذر ترُؽْم ور ُرنَّ آهِلر ٓر ترذر الُوا 

ا﴾ كرْْسً ُعوقر ور ير ـاكوا أشَمء رجال صاْلغ من ؿوم كوح، ؾؾَم هؾؽوا »: ىم٤مل  ( )ور

أوحى افشقطان إػ ؿومفم، أن اكصبوا إػ جمافسفم افتي ـاكوا جيؾسون أكصاًبا، 

                                                        

 [ 4: ٟمقح] ( )
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وا ؾؾم تعبد حتى إذا هؾك أوفئك وكسخ افعؾم وشؿوها بلشَمئفم ؾػعؾ

 .( )شظبدت

ويم٤من  »: قمـ أيب ضمٕمٗمر سمـ اعمٝمٚم٥م ىم٤مل "شمٗمسػمه"ذم  "قمبد سمـ محٞمد"وروى 

ومٚمام ُم٤مت قمسٙمروا طمقل ىمؼمه ذم أرض سم٤مسمؾ  ،ويم٤من حمبب٤م ذم ىمقُمف ،ُمسٚماًم  ود رضماًل 

أرى  :صمؿ ىم٤مل ،سمٚمٞمس ضمزقمٝمؿ قمٚمٞمف شمِمبف ذم صقرة إٟمس٤منإومٚمام رأى  ،وضمزقمقا قمٚمٞمف

ومٞمٙمقن ذم ٟم٤مديٙمؿ ومتذيمروٟمف سمف ؟  ،ضمزقمٙمؿ قمغم هذا ومٝمؾ ًمٙمؿ أن أصقر ًمٙمؿ ُمثٚمف

ومقضٕمقه ذم ٟم٤مدهيؿ وضمٕمٚمقا يذيمروٟمف ومٚمام رأى ُم٤م هبؿ  ،ٟمٕمؿ ومّمقر هلؿ ُمثٚمف: ىم٤مًمقا

 ،هؾ ًمٙمؿ أن أضمٕمؾ ًمٙمؿ ذم ُمٜمزل يمؾ رضمؾ ُمٜمٙمؿ متث٤مٓ ُمثٚمف: ُمـ ذيمره ىم٤مل

ٙمؾ أهؾ سمٞم٧م متث٤مٓ ُمثٚمف وم٠مىمبٚمقا ٟمٕمؿ ومّمقر ًم: ومٞمٙمقن ذم سمٞمتف ومتذيمروٟمف ؟ ىم٤مًمقا

وشمٜم٤مؾمٚمقا  ،وأدرك أسمٜم٤مؤهؿ ومجٕمٚمقا يرون ُم٤م يّمٜمٕمقن سمف: ومجٕمٚمقا يذيمروٟمف سمف ىم٤مل

 ما أول وـان: ىم٤ملاهلل،  دون ُمـ يٕمبدوٟمف إهل٤مً  هاختذو طمتك إي٤مه ذيمرهؿودرس أُمر 

 .(4)ش بود شؿوه افذي افصـم ود األرض ِف اَّلل ؽر ظبد

قمـ أم اعم١مُمٜملم اًمّمدي٘م٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم  "ُمسٚمؿ"و "اًمبخ٤مري"وأيًْم٤م قمٜمد 

 رأيٜمٝم٤م يمٜمٞمس٦م ٟمس٤مئف سمٕمض ذيمرت وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل اؿمتٙمك عم٤م»: قمٜمٝم٤م

 أشمت٤م قمٜمٝمام اهلل ريض طمبٞمب٦م وأم ؾمٚمٛم٦م أم ويم٤مٟم٧م ُم٤مري٦م هل٤م ي٘م٤مل احلبِم٦م، سم٠مرض

                                                        

، {إٟم٤م أرؾمٚمٜم٤م  }أظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمحف، يمت٤مب اًمتٗمسػم، سم٤مب شمٗمسػم ؾمقرة ٟمقح  ( )

 [ 81 / 2]2 22/ اًمرىمؿ

 [432/ 8]ذيمره اإلُم٤مم اًمسٞمقـمك رم اًمدر اعمٜمثقر (4) 
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 ُم٤مت إذا أوًمئؽ وم٘م٤مل رأؾمف ومرومع ومٞمٝم٤م وشمّم٤موير طمسٜمٝم٤م ُمـ ومذيمرشم٤م احلبِم٦م أرض

 أوًمئؽ اًمّمقرة شمٚمؽ ومٞمف صقروا صمؿ ُمسجدا ىمؼمه قمغم سمٜمقا اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ

 ( ).شاهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذار

صقروا ومٞمف شمٚمؽ اًمّمقر أي صقر اًمّمٚمح٤مء »: "اعمرىم٤مة ذح اعمِمٙم٤مة"وذم 

شمذيمػًما هبؿ، وشمرهمٞمب٤ًم ذم اًمٕمب٤مدة ٕضمٚمٝمؿ، صمؿ ضم٤مء ُمـ سمٕمدهؿ، ومزيـ هلؿ اًمِمٞمٓم٤من 

ن هذه اًمّمقر، ومقىمٕمقا ذم قمب٤مدة إصٜم٤مم، ىم٤مل أقمامهلؿ، وىم٤مل هلؿ ؾمٚمٗمٙمؿ يٕمبدو

ٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م سمٞمت٤ًم ومٞمف يمٚم٥م وٓ : ومٞمام روي قمٜمف ُمتقاشمًرا ^رؾمقل اهلل 

 (4).شصقرة

 ( )قمـ أيب ـمٚمح٦م، "اًمٓمح٤موي"و "اًمست٦م"و "أمحد"رواه إئٛم٦م 

                                                        

/ ب اجلٜم٤مئز، سم٤مب سمٜم٤مء اعمسجد قمغم اًم٘مؼم، اًمرىمؿأظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمحف،  يمت٤م ( )

، وُمسٚمؿ رم صحٞمحف، يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاضع اًمّمالة، سم٤مب اًمٜمٝمك [221/  ]412 

/ قمـ سمٜم٤مء اعمس٤مضمد قمغم اًم٘مبقر واخت٤مذ اًمّمقر ومٞمٝم٤م واًمٜمٝمك قمـ اخت٤مذ اًم٘مبقر ُمس٤مضمد، اًمرىمؿ

248[  / 12] 

 (8/484)س، سم٤مب اًمتّم٤موير، ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح، يمت٤مب اًمٚمب٤م (4)

/ أظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمحف، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب ؿمٝمقد اعمالئٙم٦م سمدرا، اًمرىمؿ ( )

، واعمسٚمؿ رم صحٞمحف، يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م، سم٤مب ٓ شمدظمؾ [211 / 2]181 

، واًمؽمُمذى رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب [22 / 2]2 22/ اعمالئٙم٦م سمٞمت٤م ومٞمف يمٚم٥م وٓ صقرة، اًمرىمؿ

 صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن اعمالئٙم٦م ٓ شمدظمؾ سمٞمت٤م ومٞمف إدب قمـ رؾمقل اهلل

،واسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب [2  / 2]4812/ صقرة وٓ يمٚم٥م، اًمرىمؿ

سمقداود رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب أ، و[ 41 / 4]223 / اًمّمقر ذم اًمبٞم٧م، اًمرىمؿ
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اسمـ "و "ُمسٚمؿ"قمـ اسمـ قمٛمر واسمـ قمب٤مس، و "اًمٓمح٤موي"، و"اًمبخ٤مري"و

 "ُمسٚمؿ"و "أمحد"و ( )أم اعم١مُمٜملم اًمّمدي٘م٦م،قمـ  "اًمٓمح٤موي"و "ُم٤مضمف

 "اإلُم٤مم أمحد"و (4)قمـ أيب هريرة، "اسمـ طمب٤من"و "اًمٓمح٤موي"و "اًمٜمس٤مئل"و

 "اسمـ ُم٤مضمف"و "اًمٜمس٤مئل"و "أسمق داود"و "ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر"و "اًمدارُمل"و

 "اًمْمٞم٤مء"و "اسمـ طمب٤من"و "اًمٓمح٤موي"و "أسمق يٕمغم"و "اسمـ ظمزيٛم٦م"و

                                                                                                                                  

يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح، سم٤مب ، واًمٜمس٤مئك رم ؾمٜمٜمف، [ 21/ 4] 2 2/ ذم اًمّمقر، اًمرىمؿ

، ُمسٜمده، وأمحد رم [82 / 1]2484/ اُمتٜم٤مع اعمالئٙم٦م ُمـ دظمقل سمٞم٧م ومٞمف يمٚم٥م، اًمرىمؿ

، واًمٓمح٤موى رم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر، يمت٤مب اًمٙمراه٦م، سم٤مب [422/ 42]22 2 / اًمرىمؿ

 "أيب ـمٚمح٦م" ـمريؼ يمٚمٝمؿ قمـ[. 482/ 2]4 23/ اًمّمقر شمٙمقن ذم اًمثٞم٤مب، اًمرىمؿ

 .رىض اهلل قمٜمف

ظمرضمف اعمسٚمؿ رم صحٞمحف، يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م، سم٤مب ٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م سمٞمت٤م ومٞمف يمٚم٥م أ ( )

، واسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب [28 / 2] 2224/ وٓ صقرة، اًمرىمؿ

، واًمٓمح٤موى رم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر، [412 / 4]  22 / اًمّمقر ذم اًمبٞم٧م، اًمرىمؿ

يمٚمٝمؿ قمـ [. 484/ 2] 1 23/رىمؿيمت٤مب اًمٙمراه٦م، سم٤مب اًمّمقر شمٙمقن ذم اًمثٞم٤مب، اًم

 ."أم اعم١مُمٜملم اًمّمدي٘م٦م"ـمريؼ

أظمرضمف اعمسٚمؿ رم صحٞمحف، يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م، سم٤مب ٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م سمٞمت٤م ومٞمف يمٚم٥م  (4)

،، واًمٓمح٤موى رم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر، يمت٤مب [24 / 2]2221/وٓ صقرة، اًمرىمؿ

 ":ُمـ ـمريؼيمالمه٤م . [481/ 2] 2321/اًمٙمراه٦م، سم٤مب اًمّمقر شمٙمقن ذم اًمثٞم٤مب، اًمرىمؿ

 ."أيب هريرة رىض اهلل قمٜمف
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 "اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ"، و( ) قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم "ٚمٞم٦ماحل"ذم  "أسمق ٟمٕمٞمؿ"و "اًمِم٤مُمل"و

 "أمحد"و (4)قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، "اًمٓمح٤موي"و "اًمؽمُمذي"و "اعمقـم٠م"ذم 

قمـ  "اًمٓمح٤موي"و ( )قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد، "اًمٙمبػم"ذم  "اًمٓمؼماين"و "اًمٓمح٤موي"و

                                                        

،و اًمدارُمل رم ؾمٜمٜمف، [22/ 4]4 2/ أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمبؾ رم ُمسٜمده، اًمرىمؿ ( )

/ سمقداود رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ذم اًمّمقر، اًمرىمؿأ، و[23 / 4] 422/اًمرىمؿ

/ ؿ، واسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب اًمّمقر ذم اًمبٞم٧م، اًمرىم[211/ 4]24 2

، واًمٓمح٤موى رم [422/  ]   /سمق يٕمغم رم ُمسٜمده، اًمرىمؿأ، و[ 41 / 4]221 

 2]2218/ ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر، يمت٤مب اًمٙمراه٦م، سم٤مب اًمّمقر شمٙمقن ذم اًمثٞم٤مب، اًمرىمؿ

   ]، و اسمـ طمب٤من رم صحٞمحف،يمت٤مب احلٔمر واإلسم٤مطم٦م، سم٤مب اًمّمقر واعمّمقريـ، [484/

 ."رىض اهلل قمٜمفقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم  "ـمريؼ يمٚمٝمؿ قمـ[. 22 /

، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمقر واًمتامصمٞمؾ، -سمرواي٦م حيٞمك اًمٚمٞمثل- اعم١مـم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رم (4)

، واًمؽمُمذى رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب إدب قمـ [322/ 4]2 1 / يمت٤مب آؾمتئذان، اًمرىمؿ

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن اعمالئٙم٦م ٓ شمدظمؾ سمٞمت٤م ومٞمف صقرة وٓ 

أيب ؾمٕمٞمد اخلدري رىض اهلل  ":ـمريؼ يمالمه٤م قمـ[. 2  / 2] 4812/ رىمؿيمٚم٥م، اًم

 ."قمٜمف

واًمٓمح٤موى رم ذح ، [11 / 2 ]114 4/ أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمبؾ رم ُمسٜمده، اًمرىمؿ ( )

 2]2 22/ ُمٕم٤مين أصم٤مر، يمت٤مب اًمٙمراه٦م، سم٤مب اًمّمقر شمٙمقن ذم اًمثٞم٤مب، اًمرىمؿ

قمـ  ":ـمريؼ يمٚمٝمؿ قمـ[. 24 /  ]81 /واًمٓمؼماٟمك رم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم، اًمرىمؿ[ 48/

 .رىض اهلل قمٜمف."أؾم٤مُم٦م سمـ زيد
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  .، وىمد ومّمٚمٜم٤مه٤م ذم ومت٤مواٟم٤م-ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ- ( )أيب أيقب إٟمّم٤مري

ّمقرة عمٕمٔمؿ ذم اًمديـ، ٓ جيقز أن يٙمقن قمذًرا يٜمجل ُمـ ذًمؽ ويمقن اًم

وتعظقم افصورة ٕن شمٚمؽ اًمّمقرة شمٕمٔمؿ،  ؛اًمقسم٤مل اًمٕمٔمٞمؿ، سمؾ أؿمد وسم٤مًٓ وٟمٙم٤مًٓ 

آٟمًٗم٤م ىمد ؾمٛمٕم٧م . ، ويم٠مٟمف سيح خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٛمٚم٦م اإلؾمالُمٞم٦ماْلقواكقة تشبه ظبادة افوثن

وُمـ أضمؾ ذًمؽ ىم٤مل  احلدي٨م أوًمئؽ اًمرضم٤مل إٟمام يم٤مٟمقا يتخذون صقًرا ٕوًمٞم٤مء

وُمـ أقمٔمؿ ذم اًمديـ . شصقروا ومٞمف شمٚمؽ اًمّمقر أوًمئؽ ذار ظمٚمؼ اهلل» ^ومٞمٝمؿ 

ُمـ إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم، وأي ٟمبل هذا ؿمٞمخ إٟمبٞم٤مء، ظمٚمٞمؾ اعمتٗمرد 

سم٤مًمٙمؼمي٤مء، ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ قمغم اسمٜمف اًمٙمريؿ وقمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة واًمتسٚمٞمؿ، اًمذي 

يم٤مٟم٧م اًمٙمٗمرة ٟم٘مِمقا صقرشمف وصقر . ُمـ اًمٕم٤معملم ^هق أومْمؾ وأقمغم سمٕمد ٟمبٞمٜم٤م 

ؾمٞمدٟم٤م إؾمامقمٞمؾ ذسمٞمح اهلل، واًمسٞمدة اًمبتقل ُمريؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم، قمغم 

عم٤م ومتح٧م ُمٙم٦م سمٕم٨م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ُم٘مدًُم٤م ضمدار اًمٙمٕمب٦م، 

ومٛمح٤مه٤م سم٠مُمره قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم وعم٤م دظمؾ اًمٙمٕمب٦م وضمد سم٘مٞم٦م آصم٤مر ًمبٕمض 

ؿاتؾفم » :ودقم٤م قمغم ُمـ صٜمٕمٝم٤م سم٘مقًمف وهمسٚمٝم٤م سمٜمٗمسف اًمذيمٞم٦م، ،ومدقم٤م سم٤معم٤مءاًمّمقر 

 (3) .«اَّلل

قمـ  "اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي"و ،"صحٞمحف"ذم  "اًمبخ٤مري"هذا ُمٕمٜمك ُم٤م روى 

                                                        

أظمرضمف اًمٓمح٤موى رم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر، يمت٤مب اًمٙمراه٦م، سم٤مب اًمّمقر شمٙمقن ذم اًمثٞم٤مب،  ( )

 ."أيب أيقب إٟمّم٤مري رىض اهلل قمٜمف ": ـمريؼ قمـ[. 481/ 2]8 22/ اًمرىمؿ

/ ٕمب٦م، اًمرىمؿأظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمحف، يمت٤مب احل٩م، سم٤مب ُمـ يمؼم ذم ٟمقاطمل اًمٙم (4)

 .اسمـ قمب٤مس رىض اهلل قمٜمفـمريؼ  قمـ[. 281/ 4]242 
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، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل، وقمٛمرو سمـ "أسمق داود"و ،"اإلُم٤مم أمحد"اسمـ قمب٤مس، و

يمام  -شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ، ريض اهلل-، قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد "اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي"ؿمٞمب٦م، و

 .ومّمٚمٜم٤مه ذم ومت٤مواٟم٤م

وحتؼقق  "افدر ادختار"بحث كػقس من افشقخ أمحد رضا خان يتعؾق بؼول 

 ما هو األصل ِف افصورة

ًمٕمٚمف أن خيٓمر سمب٤مل أطمد ذم سم٤مدي اًمٜمٔمر أن هذه اًمّمقرة ًمذًمؽ اًمٜمحؾ 

در اًم"اعمٛمدوح إٟمام شمبٚمغ اًمّمدر، واإلٟمس٤من ٓ يٕمٞمش هبذا اعم٘مدار ُمـ اجلسؿ، وذم 

ُم٤م ُمٕمٜم٤مه أٟمف ًمق حمك ُمـ اًمّمقرة قمْمق ٓ طمٞم٤مة سمدوٟمف، وم٢من شمٚمؽ اًمّمقرة : "اعمخت٤مر

ٓ شمتبلم شمٗم٤مصٞمؾ أقمْم٤مئٝم٤م ( أو يم٤مٟم٧م صٖمػمة)»: ُمستثٜم٤مة ُمـ اعمٜمع، طمٞم٨م ىم٤مل

( أو ُم٘مٓمققم٦م اًمرأس أو اًمقضمف) "احلٚمبل"وهل قمغم آرض، ذيمره  ًمٚمٜم٤مفمر ىم٤مئام،

 ( )ش.يٙمرهٓ( ح أو ًمٖمػم ذي رو)ٓ شمٕمٞمش سمدوٟمف أو ممحقة قمْمق 

 .حتد ومٞمام إذا حم٤م سمٕمد ُم٤م صٜمٕمف أو مل يقضمد رأؾًم٤مؿ اواحلٙم

أو ُم٘مٓمققم٦م اًمرأس أي ؾمقاء يم٤من ُمـ إصؾ أو »: ىمقًمف: "رد اعمحت٤مر"ذم 

 .شيم٤من هل٤م رأس وحمل

جيقز أن يت٠مشمك هذا : وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وسمف اًمقصقل إمم ذرى اًمتح٘مٞمؼ :أؿول

 .يت٠مت ًمف اًمٜمٔمر ذم ُم٘م٤مصد اًمنمع اًم٘مقل ممـ مل خيدم اًمٗم٘مف واحلدي٨م ومل

هذه اًمٕمب٤مرة رأؾًم٤م حمؾ ٟمٔمر ذم ُم٘م٤مم اًمتٜم٘مٞمح، واًمٕمبد اًمْمٕمٞمػ راضمع : أوالً 

                                                        

 [.233/  ]اًمدر اعمخت٤مر، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤ميٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،  ( )
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قمغم  "( )ًمٚمدر اعمخت٤مر"يمؾ ُم٤م ًمديف ُمـ اعمتقن واًمنموح واًمٗمت٤موى ومل جيد ؾمٚمًٗم٤م 

ذيـ ٚماًم "( )اًمدرر"و "(4)اًمبحر"هذا اًمتٕمٛمٞمؿ ذم سمٞم٤من احلٙمؿ طمتك أٟمف ٓ أصمر ًمف ذم 

 "(2)اًمبداي٦م"٠مظمذان هلذا اًمٙمت٤مب هم٤مًمب٤ًم واىمتٍم ذم قم٤مُم٦م اًمٙمت٥م ُمثؾ مه٤م ُم

 "( )اإلصالح"و "اًمٖمرر"و (4)"اًمقاذم"و "( )اًمٙمٜمز"و "اًمٜم٘م٤مي٦م"و "(2)اًمقىم٤مي٦م"و

                                                        

حٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد احلّمٜمل آصؾ، اًمدُمِم٘مل، عم ( )

 (م 211  - 2 2 ( )ه 188  - 142 ( )قمالء اًمديـ)احلٜمٗمل، اعمٕمروف احلّمٙمٗمل 

 [22/   ]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 

ؾمٜم٦م ، زيـ اًمديـ سمـ اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اعمٍمي، احلٜمٗمل، اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ٟمجٞمؿًم(4)  

 [34 / 2]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  .به311ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة / هب342اًمقٓدة 

ؿمٞم٦م طم٤م: ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف.شمقذم سم٤مًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م (ه 882).رسو سمـ ىمراُمقز اًمروُمل، احلٜمٗملخل ( )

قمغم ُمٜمتٝمك اًمس١مل وآُمؾ ذم قمٚمٛمل آصقل واجلدل، طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح ؾمٕمد اًمديـ 

ٓوائؾ ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم ًمٚمسٙم٤ميمل، طم٤مؿمٞم٦م قمغم شمٗمسػم اًمبٞمْم٤موي، درر احلٙم٤مم ذح اًمٖمرر 

 2]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم .ذم اًمٗم٘مف، ورؾم٤مًم٦م ذم سمٞم٧م اعم٤مل ويمٞمٗمٞم٦م شمٍمومف وذم ُمّم٤مرومف اًمٕمنمة

/33 .] 

سمـ اسمك سمٙمر اسمـ قمبد اجلٚمٞمؾ اًمٗمرهم٤مٟمك اعمرهمٞمٜم٤مٟمك احلٜمٗمك اعمتقرم ؾمٜم٦م ًمؼمه٤من اًمديـ قمغم  (2)

 2] "إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ذم اًمذيؾ قمغم يمِمػ اًمٔمٜمقن" صمالث وشمسٕملم ومخسامئ٦م  23

/211] 

ّمدر اًمنميٕم٦م قمبٞمداهلل سمـ ُمسٕمقد سمـ حمٛمقد سمـ امحد سمـ قمبٞمداهلل اًمبخ٤مري، اعمحبقيب، ًم (2)

 (به 121هب٠مو122ت)احلٜمٗمل، 

ذح وىم٤مي٦م اًمرواي٦م ذم ُمس٤مئؾ اهلداي٦م اًمّمدر اًمنميٕم٦م آول، اًمقؿم٤مح ذم : ٗمفُمـ شمّم٤مٟمٞم 
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 "( )ذح اًمقىم٤مي٦م"و "(1)اهلداي٦م"و "(2)ٟمقراإليْم٤مح"و "(2)اعمٜمٞم٦م"و "(2)اعمٚمت٘مك"و

                                                                                                                                  

اعمٕم٤مين واًمبٞم٤من، شمٕمديؾ اًمٕمٚمقم ذم اًمٙمالم، اًمتقضٞمح ذم طمؾ همقاُمض اًمتٜم٘مٞمح ذم اصقل 

 [422/ 2]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ، اًمٗم٘مف ويمالمه٤م ًمف، وُمّمٜمػ ذم اًمٜمحق

شمقذم ذم سمٚمده  ،(اًمديـ، أسمق اًمؼميم٤متطم٤مومظ )ٕمبد اهلل سمـ امحد سمـ حمٛمقد اًمٜمسٗمل، احلٜمٗمل ًم ( )

وؾمامه٤م آقمتامد،  قمٛمدة اًمٕم٘م٤مئد ذم اًمٙمالم وذطمٝم٤م: ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف (به  11 ت. )ايذج

ُمدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ ذم اًمتٗمسػم، ُمٜم٤مر آٟمقار ذم اصقل اًمٗم٘مف، اًمٙم٤مذم ذم ذح 

 [4 / 2] ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم.اًمقاذم، ويمٜمز اًمدىم٤مئؼ ويمالمه٤م ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل

شمقذم ذم سمٚمده  ،(طم٤مومظ اًمديـ، أسمق اًمؼميم٤مت)ٕمبد اهلل سمـ امحد سمـ حمٛمقد اًمٜمسٗمل، احلٜمٗمل ًم (4)

 (به  11 ت. )ايذج

 (هب321ت )ٕمحد سمـ ؾمٚمٞمامن اسمـ يمامل سم٤مؿم٤م احلٜمٗمك  ( )

 [42/  ]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم .(به 322 ت. )سمراهٞمؿ احلٚمبل، احلٜمٗملٓ (2)

 .مخس وؾمبٕمامئ٦م 112ٙم٤مؿمٖمري ٟمزيؾ احلرُملم اعمتقذم ؾمٜم٦م ًمسديد اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًم (2)

 [1 4/  ]إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ذم اًمذيؾ قمغم يمِمػ اًمٔمٜمقن  

وشمقذم  ،(أسمق آظمالص)، اًمقوم٤مئل، احلٜمٗمل ( )سـ سمـ قمامر سمـ قمكم اًمنمٟمبالزم حل(2)

: ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف اًمٙمثػمة، (م 223  - 282 ( )ه 123  - 332. )سم٤مًم٘م٤مهرة ذم رُمْم٤من

، طم٤مؿمٞم٦م قمغم يمت٤مب اًمدرر واًمٖمرر عمٜمال ظمرسو ويمالمه٤م ذم ومروع اًمٗم٘مف ٟمقر آيْم٤مح

احلٜمٗمل، اًمسٕم٤مدات ذم قمٚمٛمل اًمتقطمٞمد واًمٕمب٤مدات، ومتح آًمٓم٤مف سمجدول ـمب٘م٤مت 

 .ُمستح٘مل آوىم٤مف، احت٤مف ذوي آشم٘م٤من سمحٙمؿ اًمره٤من، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ يمت٤مب اًمِمٝم٤مدة

 [422/  ]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 

( سمره٤من اًمديـ، أسمق احلسـ)اجلٚمٞمؾ اًمٗمرهم٤مين اعمرهمٞمٜم٤مين، احلٜمٗمل ٕمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد ًم (1)

ذح اجل٤مُمع اًمٙمبػم ًمٚمِمٞمب٤مين، سمداي٦م اعمبتدي، اهلداي٦م ويمٗم٤مي٦م : ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف، (به  23)
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جمٛمع "و "(2)اإليْم٤مح"و "(2)اًمدرر"و "(2)اًمٙم٤مذم"و "( )اًمتبٞملم"و "(4)اًمؼمضمٜمدي"و

                                                                                                                                  

 .اعمٜمتٝمل، اًمتجٜمٞمس واعمزيد، وخمت٤مر اًمٗمت٤موى ويمٚمٝم٤م ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل

 [22/ 1]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  

قمبٞمد اهلل سمـ ُمسٕمقد سمـ شم٤مج اًمنميٕم٦م قمٛمر سمـ صدر اًمنميٕم٦م  -ّمدر اًمنميٕم٦م اًمث٤مين ًم ( )

آول امحد سمـ مج٤مل اًمديـ قمبٞمد اهلل اعمحبقسمك اًمبخ٤مري اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل اعمٕمروف سمّمدر 

ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف ارسمٕمقن طمديث٤م . ؾمبع وارسمٕملم وؾمبٕمامئ٦م 121اًمنميٕم٦م اًمث٤مين شمقرم ؾمٜم٦م 

. ىم٤مي٦م اًمرواي٦م ًمؼمه٤من اًمنميٕم٦مذح و، اؾمتٜمبط ُمٜمٝم٤م آطمٙم٤مم واؾمتِمٝمد قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٔي٤مت

هدي٦م اًمٕم٤مروملم ذم أؾمامء : راضمع. اًمقؿم٤مح ذم اعمٕم٤مين واًمبٞم٤من. اًمٜم٘م٤مي٦م ذم خمتٍم اًمقىم٤مي٦م

 [444/ 4]اعم١مًمٗملم وآصم٤مر اعمّمٜمٗملم 

ذح  :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. اًمبػمضمٜمدي احلٜمٗمل( أو)ٕمبداًمٕمكم سمـ حمٛمد سمـ طمسلم اًمؼمضمٜمدي ًم (4)

ٛمٞمٜمك وذح اًمٜم٘م٤مسم٦م خمتٍم اًمقىم٤مي٦م، يمت٤مب وطمقار قمغم ذح ُمٚمخص اجلٕم ،اعمجٞمسٓمك

 [221/  ]ُمٕمجؿ اعمٓمبققم٤مت . اًمؼمضمٜمدي

ُمـ ، (به  12). ىمدم اًم٘م٤مهرة، وشمقذم هب٤م ذم رُمْم٤من(.ومخر اًمديـ)ٕمثامن سمـ قمكم اًمزيٚمٕمل ًم ( )

ذح يمٜمزاًمدىم٤مئؼ وؾمامه سمتبٞملم احل٘م٤مئؼ ذم قمدة جمٚمدات، ذح اجل٤مُمع اًمٙمبػم : شمّم٤مٟمٞمٗمف

 2]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم . ًمٚمٛمقصكم ويمٚمٝم٤م ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗملًمٚمِمٞمب٤مين، ذح اعمخت٤مر 

/42 ] 

شمقذم ذم سمٚمده  ،(طم٤مومظ اًمديـ، أسمق اًمؼميم٤مت)ٕمبد اهلل سمـ امحد سمـ حمٛمقد اًمٜمسٗمل، احلٜمٗمل ًم (2)

 (به  11 ت. )ايذج

 شمقذم سم٤مًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م (ه 882).رسو سمـ ىمراُمقز اًمروُمل، احلٜمٗملخل (2)

 (هب321ت )احلٜمٗمك  ٕمحد سمـ ؾمٚمٞمامن اسمـ يمامل سم٤مؿم٤م (2)
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 (2)"اخل٤مٟمٞم٦م"و "(2)اًمٕمٜم٤مي٦م"و "( )ومتح اًم٘مدير"و "(4)ُمراىمل اًمٗمالح"و "( )إهنر

                                                        

هب ُمـ 118 ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة ، ٕمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمٚمٞمبقزم اعمدقمق سمِمٞمخل زادهًم ( )

طم٤مؿمٞم٦م قمغم اٟمقار اًمتٜمزيؾ ًمٚمبٞمْم٤موي ذم اًمتٗمسػم، جمٛمع آهنر ذم ذح ُمٚمت٘مك : آصم٤مره

 [12 / 2]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  .آسمحر ذم ومروع اًمٗم٘مٝم٤محلٜمٗمل

وشمقذم سم٤مًم٘م٤مهرة ذم ، (أسمق آظمالص)نمٟمبالزم، اًمقوم٤مئل، احلٜمٗمل سـ سمـ قمامر سمـ قمكم اًمحل (4)

 (به 123 . )رُمْم٤من

ٟمقر آيْم٤مح، طم٤مؿمٞم٦م قمغم يمت٤مب اًمدرر واًمٖمرر عمٜمال ظمرسو ويمالمه٤م : ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف اًمٙمثػمة 

ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل، اًمسٕم٤مدات ذم قمٚمٛمل اًمتقطمٞمد واًمٕمب٤مدات، ومتح آًمٓم٤مف سمجدول 

حت٤مف ذوي آشم٘م٤من سمحٙمؿ اًمره٤من، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ يمت٤مب ـمب٘م٤مت ُمستح٘مل آوىم٤مف، ا

 [422/  ]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ، اًمِمٝم٤مدة

اسمـ اهلامم : إلُم٤مم يمامل اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اًمقاطمد اًمسٞمقاد صمؿ اًمسٙمٜمدري اعمٕمروف سمبًم ( )

 هب 82احلٜمٗمل اعمتقرم 

سمْمع قمنمة وًمد ؾمٜم٦م  ،حٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ امحد اًمب٤مسمريت، اًمروُمل، احلٜمٗملعم (2)

وطمرض اًمسٚمٓم٤من ومام دوٟمف  ،(به 182)رُمْم٤من،  3 وؾمبٕمامئ٦م، وشمقذم سمٛمٍم ذم 

اًمٕمٜم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل، اًمرساضمٞم٦م ذم : ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف اًمٙمثػمة.ضمٜم٤مزشمف

 [438/   ]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  ،اًمٗمرائض، طم٤مؿمٞم٦م قمغم اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي ذم اًمتٗمسػم

د سمـ قمبد اًمٕمزيز آوزضمٜمدي، اًمٗمرهم٤مين، احلٜمٗمل، اعمٕمروف ٚمحسـ سمـ ُمٜمّمقر سمـ حمٛمقًم (2)

 234). شمقذم ذم ُمٜمتّمػ رُمْم٤من.(ومخر اًمديـ، أسمق اعمٗم٤مظمر، أسمق اعمح٤مؾمـ)سم٘م٤ميض ظم٤من 

اًمٗمت٤موى ذم ارسمع جمٚمدات، اعمح٤مض، ذح ادب اًم٘م٤ميض ًمٚمخّم٤مف، : ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف، (به

ُمٕمجؿ .وع اًمٗم٘مف احلٜمٗملذح اًمزي٤مدات ًمٚمِمٞمب٤مين، وذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ًمٚمِمٞمب٤مين ذم ومر

 [431/  ]اعم١مًمٗملم 
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اجل٤مُمع "طمتك اإلُم٤مم حمٛمد حمرر اعمذه٥م ذم  "(4)اهلٜمدي٦م"و "( )ظمزاٟم٦م اعمٗمتلم"و

 .اىمتٍم قمغم ذيمر اًمرأس وم٘مط "( )اًمّمٖمػم

رأس أو ىمٓمع رأؾمٝم٤م ومال أن اًمّمقرة إذا يم٤مٟم٧م سمدون اًم»طم٤مصؾ ُم٤م ىم٤مًمقا 

 (2)"شمٜمقير إسمّم٤مر"ذم  "ًمٚمخالص٦م"صمؿ شمبًٕم٤م  (2)"اخلالص٦م"، وزاد ذم شيمراه٦م

 (3)"اًمّمٖمػمي"و (8)"اًمٖمٜمٞم٦م"و "(1)ضم٤مُمع اًمرُمقز"و "اًمبحراًمرائؼ"و "(2)احلٚمٞم٦م"و

                                                        

 (.هب122ت )حلسلم سمـ حمٛمد اًمسٛمٕم٤مٟمك اًمسٞم٘م٤مٟمك  ( )

 ٚمِمٞمخ ٟمٔم٤مم ومج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اهلٜمدًم (4)

 اًمِمٞمب٤مين احلسـ سمـ عمحٛمد ( )

 (.هب224)ًمٓم٤مهر سمـ أمحد اًمبخ٤مرى (2)

٤مر،وًمد سمٖمزة حٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ امحد سمـ حمٛمد سمـ اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اخلٓمٞم٥م، اًمتٛمرشمعم (2)

ُمـ ، (م 232  -   2 . )وشمقذم هب٤م ذم اواظمر رضم٥م ،(ه 112  - 3 3ه٤مؿمؿ، 

شمٜمقير آسمّم٤مر وضم٤مُمع اًمبح٤مر وذطمف وؾمامه ُمٜمح اًمٖمٗم٤مر، اقم٤مٟم٦م احل٘مػم ًمذا : شمّم٤مٟمٞمٗمف

اًمٗم٘مػم ويمالمه٤م ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل، اًمٗمقائد اعمرضٞم٦م ذم ذح اًم٘مّمٞمدة اًمالُمٞم٦م ذم 

 [32 / 1 ] ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم. اًمٕم٘م٤مئد

 (.هب813ت)طمٚمب٦م اعمجغم ذح ُمٜمٞم٦م اعمّمغم، ٓسمـ أُمػم طم٤مج : يٕمٜمك (2)

ُمـ ، (به 324ت)( ؿمٛمس اًمديـ)حٛمد سمـ طمس٤مم اًمديـ اخلراؾم٤مين، اًم٘مٝمست٤مين، احلٜمٗمل عم (1)

ذم ذح اًمٜم٘م٤مي٦م، ضم٤مُمع اعمب٤مين ذم ذح وم٘مف اًمٙمٞمداين، وذح ، ضم٤مُمع اًمرُمقز: شمّم٤مٟمٞمٗمف

 [13 / 3]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم . اًمٗم٘مف احلٜمٗمل ُم٘مدُم٦م اًمّمالة ويمٚمٝم٤م ذم ومروع

 [ 42/  ]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم .(به 322 ت. )سمراهٞمؿ احلٚمبل، احلٜمٗملٓ (8)

 .مخس وؾمبٕمامئ٦م 112ًمسديد اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٙم٤مؿمٖمري ٟمزيؾ احلرُملم اعمتقذم ؾمٜم٦م  (3)
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، َاًمَقضْمَف؛ ٕن حمق اًمقضمف يم٘مٓمع "اًمدرر"وقمبد احلٚمٞمؿ قمغم  ،"اًمنمٟمبالًمٞم٦م"و

وطمسـ  "اًمزيٚمٕمل" ، واًمِمٚمبل قمغم"( )ذظمػمة اًمٕم٘مبك"اًمرأس، ومل يتٕمرض ذم 

 (4)"اًمٙمٜمز"واعمسٙملم قمغم  "اًمٕمٜم٤مي٦م"وؾمٕمدي أومٜمدي قمغم  "اًمدرر"قمجٛمل قمغم 

مل يتٕمرض ) "اًمدر اعمخت٤مر"طمتك اًمسٞمد أسمق اًمسٕمقد إزهري أظِمُذ يمثػًما قمـ 

  .ًمزي٤مدة اًمقضمف أصالً ( أطمد ُمٜمٝمؿ

اًمرأس يمثػًما ُم٤م يٓمٚمؼ قمغم  وذيمر اًمقضمف ًمٞمس زي٤مدة ذم احل٘مٞم٘م٦م ٕن :أؿول

اًمقضمف، وإسم٤مٟم٦م اًمٕمٜمؼ إٟمام يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ىمٓمع اًمرأس وم٤معم٘مّمقد إوم٤مدة أن اعمحق أيًْم٤م 

 :ُمثؾ اًم٘مٓمع وقمب٤مرشمف

إن يم٤من ُم٘مٓمقع اًمرأس ٓ سم٠مس سمف وًمق حمك وضمف اًمّمقرة ومٝمق يم٘مٓمع »

 .( )شاًمرأس

وؾم٤مئر إقمْم٤مء ًمٞمس٧م ذم ُمٕمٜمك اًمقضمف واًمرأس، وإن يم٤مٟم٧م مم٤مصمٚم٦م  :ثم أؿول

، (ذي اًمروح)ذم يمقهن٤م ُمداًرا ًمٚمحٞم٤مة، وم٢من اًمقضمف هق إصؾ ذم صقرة احلٞمقان 

صقرة، وٓ ؿمؽ ( أي اًمقضمف)وهلذا إٟمام ؾمٛمك أسمق هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف هذا 

أهنؿ ي٘مقًمقن ًمٚمقضمف صقرة، واعمّمقرون سمف يٙمتٗمقن، وُمٚمقك اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ 

                                                                                                                                  

 .وؾمبٕمامئ٦م

  (.312ت)ًمٞمقؾمػ سمـ ضمٜمٞمد اًمتقىم٤مشمك اعمِمٝمر سم٠مظمك زاده  ( )

ُمٕمجؿ ( به 322)، (ُمٕملم اًمديـ)اهلروي، اعمٕمروف سمٛمال ُمسٙملم حٛمد ُمال ُمسٙملم، عم (4)

 [ 4 /   ]اعم١مًمٗملم 

 (.28/ )ظمالص٦م اًمٗمت٤موى، يمت٤مب اًمّمالة، اًمٗمّمؾ اًمث٤مٟمك، اجلٜمس ومٞمام يٙمره رم اًمّمالة،  ( )
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وٓ ؿمؽ أن قم٤مُم٦م ُم٘م٤مصد يبٖمقن صقرهؿ ذم اًمٕمٛمٚم٦م ي٘متٍمون هم٤مًمب٤ًم قمغم اًمقضمف، 

روى اإلُم٤مم إضمؾ أسمق ضمٕمٗمر . اًمتّمقير حتّمؾ سم٤مًمقضمف، وإٟمام اًمٌمء سمٛم٘م٤مصده

اًمّمقرة اًمرأس ومٙمؾ رء »: اًمٓمح٤موي قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل

 .( )شًمٞمس ًمف رأس ومٚمٞمس سمّمقرة

إذا يم٤من اًمتٛمث٤مل »: ٟم٤مفمرة إمم هذه اًمقضمٝم٦م طمٞم٨م ىم٤مل "اهلداي٦م"وإٟمام قمب٤مرة 

 أهب .(4)شع اًمرأس ومٚمٞمس سمتٛمث٤ملُم٘مٓمق

 :يمام يكم "اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"سمؾ هذا ٟمص اإلُم٤مم اًمٙمبػم ذم 

إذا يم٤من رأس »حمٛمد قمـ يٕم٘مقب قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ 

  .( )شاًمّمقرة ُم٘مٓمققًم٤م ومٚمٞمس سمتٛمث٤مل

سم٠من اًمّمقرة إذا يم٤من رأؾمٝم٤م » "اًمقاذم"ٓ ضمرم أن سح اإلُم٤مم اًمٜمسٗمل ذم 

اه٦م همػم ُمدومقع وهذا ٟمّمف ًمق يم٤من ومقق رأؾمف ذم اًمس٘مػ أو همػم ُم٘مٓمقع، وم٤مًمٙمر

 .(2)شسملم يديف أو سمحذاءه صقرة همػم ُم٘مٓمقع رأؾمٝم٤م يمره

وفم٤مهر أٟمف يّمدق قمغم صقرة شمبٚمغ إمم اًمّمدر أو ٟمّمػ اًم٘م٤مُم٦م أن رأؾمٝم٤م همػم 

 .ُم٘مٓمقع وم٤محلٙمؿ سم٤معمٜمع همػم ُمدومقع واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ

                                                        

يمت٤مب اًمٙمراه٦م، سم٤مب اًمّمقر شمٙمقن ذم اًمثٞم٤مب،  ذيمره اًمٓمح٤موى رم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر،( ) 

 [481/ 2]2224/اًمرىمؿ

 (44 / )اهلداي٦م، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،  (4)

 [81ص ] -اجل٤مُمع اًمّمٖمػم( ) 

 (.  ص )اًمٙم٤مرم ذح اًمقارم، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب رم اإلُم٤مم ايـ شمستح٥م ًمف أن ي٘مقم،  (2)
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ره اعمحِمقن وشمبٕمف اخل٤مدُمل ذم ٓطمظ ٟمٗمس ىمقل اًمدر اعمخت٤مر اًمذي أىم :ثاكقًا 

ُم٘مٓمققم٦م اًمرأس واعمراد ممحقة قمْمق ٓ شمٕمٞمش »: طمٞم٨م ىم٤مل: طم٤مؿمٞمتف قمغم اًمدر

 .( )شسمدوٟمف يم٤مًمقضمف

هذا اًمتٕمٛمٞمؿ ذم سمٞم٤من اعمس٠مًم٦م وًمٙمٜمف اؾمتِمٕمر اإلؿم٤مرة إًمٞمف  (4)وإن مل جيد اًمٗم٘مػم

 ًمق ىمٓمع يدهي٤م أو رضمٚمٞمٝم٤م ٓ»: ضٛمـ دًمٞمؾ قمغم ُمس٠مًم٦م إذ ىم٤مل "اًمٗمتح"ذم يمالم 

 . ( )ششمرشمٗمع اًمٙمراه٦م ٕن اإلٟمس٤من ىمد شم٘مٓمع أـمراومف وهق طمل

أي ُمـ ىمقًمف ذم )ذًمؽ اًمتٕمٛمٞمؿ ُمـ هذا  (2)"اًمٓمحٓم٤موي"واؾمتٜمبط اًمٕمالُم٦م 

أوم٤مد هبذا اًمتٕمٚمٞمؾ أن »:ُم٤م ٟمّمف. طمٞم٨م يمت٥م ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ُمراىمل اًمٗمالح( اًمٗمتح

  (2).شىمٓمع اًمرأس ًمٞمس سم٘مٞمد سمؾ اعمراد ضمٕمٚمٝم٤م قمغم طم٤مًم٦م ٓ شمٕمٞمش ُمٕمٝم٤م ُمٓمٚمً٘م٤م

أن هذا  "اًمٗمتح"ذم هذا آؾمتٜمب٤مط ٟمٔمر ٓ خيٗمك، وم٢من طم٤مصؾ يمالم : أؿول

ُمٙمروه ًمٙمقٟمف قمغم طم٤مًم٦م يٕم٤مش ُمٕمٝم٤م، ويمؾ ُم٤م يم٤من يمذا ومٝمق ُمٙمروه، وٓ يٚمزم ُمٜمف، 

أن يمؾ ُم٤م هق ُمٙمروه، ومٝمق يمذا، وم٢من اعمقضمب٦م اًمٙمٚمٞم٦م ٓ شمٜمٕمٙمس يمٜمٗمسٝم٤م، ووضمدت 

سيح ويمٜم٤مي٦م وم٤مًمٍميح ىمقًمف إذ ىم٤مل اًمٓمالق قمغم ضسملم » "اهلداي٦م"ٟمٔمػمه ذم 

أٟم٧م ـم٤مًمؼ وُمٓمٚم٘م٦م وـمٚم٘متؽ ومٝمذا ي٘مع سمف اًمٓمالق اًمرضمٕمل، ٕن هذه إًمٗم٤مظ 

                                                        

 (..11ص )طم٤مؿمٞمتف اًمدر قمغم اًمٖمرر، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤ميٗمّمد اًمّمالة ( )

 .رض٤م ظم٤من اًم٘م٤مدرى احلٜمٗمك رىض اهلل قمٜمف اإلُم٤مم أطمد: يٕمٜمك (4)

 [2 2/  ]ذح ومتح اًم٘مدير  ( )

 [   ص ]طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل،  ومّمؾ ذم اخت٤مذ اًمسؽمة،   (2)

 [422ص ]طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل  (2)
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٤م وأٟمف يٕم٘م٥م اًمرضمٕم٦م شمستٕمٛمؾ ذم اًمٓمالق وٓ شمستٕمٛمؾ ذم همػمه ومٙم٤من سحيً 

 أهب . ( )شسم٤مًمٜمص وٓ يٗمت٘مر إمم اًمٜمٞم٦م، ٕٟمف سيح ومٞمف ًمٖمٚمب٦م آؾمتٕمامل

ٕمامل يمام أوم٤مد آظمًرا ومام مل يستٕمٛمؾ ذم ومٛمٜم٤مط اًمٍماطم٦م هق همٚمب٦م آؾمت: أؿول

همػم اًمٓمالق يم٤من أومم سم٤مًمٍماطم٦م ومٞمف ومٚمذا قمٚمؾ اًمٍماطم٦م سمف ذم إًمٗم٤مظ اًمثالصم٦م 

وهق ٓ يٗمٞمد أن ُم٤م يستٕمٛمؾ ذم همػمه ٟم٤مدًرا ٓ يٙمقن سحًي٤م ومٞمف وسم٤مجلٛمٚم٦م هق شمٕمٚمٞمؾ 

ًمرأس سمام يتْمٛمـ اًمٕمٚم٦م ُمع رء زائد يٗمٞمده ُمـ سم٤مب أومم يمذا هٝمٜم٤م ُمٜم٤مط اعمٜمع هق ا

وًمق وطمده وم٢مذا يم٤من مجٞمع ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ًمٚمحٞم٤مة سم٤مىمٞم٤ًم شمْمٛمـ اًمٕمٚم٦م ُمع رء زائد 

أوًٓ وآظمًرا، وىمد يم٤من أوم٤مد هذا  "اهلداي٦م"أوم٤مد اعمٜمع سم٤مٕومم ومال شمداومع سملم يمالُمل 

ُم٤م همٚم٥م اؾمتٕمامًمف ذم ُمٕمٜمك سمحٞم٨م يتب٤مدر طم٘مٞم٘م٦م أو » :ٟمٗمسف إذ ىم٤مل "اًمٗمتح"ذم 

همػمه وم٠مومم سم٤مًمٍماطم٦م ومٚمذا رشم٥م اًمٍماطم٦م ذم هذه  جم٤مزا سيح وم٢من مل يستٕمٛمؾ ذم

 أهب.(4)شإًمٗم٤مظ سم٘مقًمف ومٙم٤من سحي٤م قمغم آؾمتٕمامل ذم ُمٕمٜمك اًمٓمالق دون همػمه

صمؿ زقمؿ اًمتداومع ُمع أٟمف ىمد اٟمدومع سمام ىمرر وهلل احلٛمد وجيقز أن شمبدو إؿم٤مرة  

 ويمذًمؽ "اإلُم٤مم اسمـ أُمػم احل٤مج"قمغم هذا اًمٜمٝم٩م ذم سمح٨م وىمع ذم يمالم شمٚمٛمٞمذه 

أُم٤م ىمٓمع اًمرأس قمـ اجلسد سمخٞمط ُمع سم٘م٤مء اًمرأس قمغم طم٤مًمف »: ضمقاسمف طمٞم٨م ي٘مقل

ومال يٜمٗمل اًمٙمراه٦م، ٕن ُمـ اًمٓمػم ُم٤م هق ُمٓمقق ومال يتح٘مؼ اًم٘مٓمع سمذًمؽ يمذا 

ذيمروه وهق ىم٤مس قمغم اًمٓمػم واًمٔم٤مهر أن اًمٙمراه٦م ٓ شمٜمتٗمل ذم همػمه ُمـ احلٞمقاٟم٤مت 

                                                        

 (.3  /4)اهلداي٦م، يمت٤مب اًمٓمالق، سم٤مب اي٘م٤مع اًمٓمالق، ( ) 

 [ / 2]ذح ومتح اًم٘مدير (4) 
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شمقضمٞمف همػم هذا وًمٕمؾ إومم أن هبذا اًمّمٜمٞمع يمام ٓ يٜمتٗمل ومٞمف ومٞمحت٤مج اًمٖمػم إمم 

ي٘م٤مل ٕن احلٞمقان احلل ىمد جيٕمؾ قمغم رىمبتف رء ؾم٤مشمر هل٤م ُمـ ظمٞمط أو همػمه 

ًمٖمرض ُمـ إهمراض ومٞمٙمقن هذا سمٛمٜمزًمتف ومال شمزول سمف اًمٙمراه٦م صمؿ مل أىمػ قمغم أٟمف 

ًمق ومّمؾ سملم ٟمّمٗمف إقمغم وإؾمٗمؾ سمخٞمط طمتك ص٤مر يم٠مٟمف ُم٘مٓمقع ؿمٓمريـ هؾ 

٤م ٓ شمزول يمام ذم اًمرأس ًمٜمحق ُم٤م ذيمرٟم٤م آٟمًٗم٤م ذم اًمرأس شمزول اًمٙمراه٦م واًمٔم٤مهر أهن

 .( )شوٓؾمٞمام ذم أدُمل وم٢من ذًمؽ يٙمقن ومٞمف سمٛمٜمزًم٦م ؿمد اًمقؾمط واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ

واإلشمٞم٤من سمٚمٗمظ اًمٔم٤مهر ذم اعمقضٕملم ُمـ ؿمدة ورقمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم وإٓ  :أؿول

قرة اإلٟمس٤من وم٤محلٙمؿ ُم٘مٓمقع سمف ومٞمٝمام وٓ يتقهؿ أطمد أن ًمق رسمط ظمٞمط ذم قمٜمؼ ص

أو هبٞمٛم٦م أو ذم وؾمٓمٝم٤م ذه٥م احلٙمؿ اًمنمقمل وضم٤مز اىمتٜم٤مؤه٤م صمؿ ًمٞمس طم٤مصٚمف إٓ 

أن يمؾ ُم٤م ٓ يٜم٤مذم احلٞم٤مة ٓ يٜمٗمل اًمٙمراه٦م وٓ يٚمزم ُمٜمف أن يمؾ  "اًمٗمتح"ُمثؾ ُم٤م ذم 

ُم٤م يٜم٤مذم احلٞم٤مة يٜمٗمل اًمٙمراه٦م يمام ٓ خيٗمك، أٓ شمرى أن يمؾ ُم٤م ٓ يٜم٤مذم اإلٟمس٤مٟمٞم٦م ٓ 

ذ ًمق ٟمٗمك احلٞمقاٟمٞم٦م ًمٜم٤مذم اإلٟمس٤مٟمٞم٦م وًمٞمس أن يمٚمام يٜم٤مذم اإلٟمس٤مٟمٞم٦م يٜمٗمل احلٞمقاٟمٞم٦م إ

يٜم٤مذم احلٞمقاٟمٞم٦م يم٤مًمّمٝمٞمؾ واًمٜمٝمٞمؼ واًمٜمبٞمح، وم٢من يمؾ ذًمؽ يٜم٤مذم اإلٟمس٤مٟمٞم٦م، وٓ يٜم٤مذم 

أض٤مف اًمتٕمٛمٞمؿ سمٕمد ُم٤م رأى  "اًمٕمالئل"احلٞمقاٟمٞم٦م، ٓ قمج٥م أن يٙمقن اعمدىمؼ 

ٕمٛمقم، ٟمٕمؿ؛ وضمد اًمٗم٘مػم إؿم٤مرة ُمع أهن٤م ٓ شمٗمٞمد اًم "احلٚمٞم٦م"و "اًمٗمتح"قمب٤مرات ذم 

سمٕمد ُم٤م اطمت٩م : إًمٞمف ذم يمالم اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي، طمٞم٨م ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم

٤م وًمق ًمٖمػم طمٞمقان يمِمجر ُمثاًل سم٠مطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م  قمغم ُمـ ىم٤مل سمٙمراه٦م اًمّمقرة ُمٓمٚمً٘م

                                                        

 [.خمٓمقـم٦م] 12 ق/4ومّمؾ ومٞمام يٙمره ذم اًمّمالة وُم٤مٓيٙمره،، "٦ماحلٚمب ( )
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ومٚمام أسمٞمح٧م اًمتامصمٞمؾ سمٕمد ىمٓمع رأؾمٝم٤م اًمذي ًمق » :إُمر سم٘مٓمع رأس اًمتامصمٞمؾ ُم٤م ٟمّمف

ذي روح مل يبؼ دل ذًمؽ قمغم إسم٤مطم٦م شمّمقير ُم٤م ٓ روح ًمف وقمغم ظمروج ُم٤م ىمٓمع ُمـ 

ٓ روح عمثٚمف ُمـ اًمّمقر مم٤م ىمد هنك قمٜمف ذم أصم٤مر اًمتل ذيمرٟم٤م ذم هذا اًمب٤مب وم٘مد 

 -ومذيمر ؾمٜمده-روي قمـ قمٙمرُم٦م ذم هذا اًمب٤مب أيًْم٤م ُم٤م طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن 

إمم آظمر ُم٤م  ( ).شقرة اًمرأساًمّم: قمـ قمٙمرُم٦م قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل

 ."اًمدر"شم٘مدم هذا هم٤مي٦م إسمداء ؾمٜمد ًم٘مقل 

ريض اهلل -وإن يم٤من آظمر يمالم اًمٓمح٤موي واؾمتٜم٤مده سمحدي٨م أيب هريرة : أؿول

، يِمٕمر سم٠من قمدم سم٘م٤مء اًمرأس ُمدار إلظمراج اًمّمقرة ُمـ اعمٜمع، وهذا ُم٤م -شمٕم٤ممم قمٜمف

٤معمٜمع سم٤مق ُم٤م دام يٜمبٖمل ٕن اًمنمع طمٙمؿ سم٤معمٜمع قمغم متث٤مل فم٤مهر همػم ممتٝمـ، وم

اًمتٛمث٤مل فم٤مهًرا سمدون إه٤مٟم٦م، ٟمٕمؿ، إذا مل يبؼ اًمتٛمث٤مل أو يم٤من ُمٝم٤مًٟم٤م ٓ يب٘مك اعمٜمع ٕن 

ُمٜم٤مط اعمٜمع اٟمتٗمك، وومٞمام إذا ىمٓمع اًمرأس ٓ يب٘مك اًمتٛمث٤مل يمام ُمر ُمـ طمدي٨م أيب 

وىمقل اإلُم٤مم إقمٔمؿ ٟمٗمسف  "اهلداي٦م"وٟمص  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-هريرة 

وإن اٟمٕمدم ( وم٤مًمتٛمث٤مل ُمقضمقد)وم٢مٟمف ُم٤م دام اًمقضمف سم٤مىمٞم٤ًم  سمخالف ؾم٤مئر إقمْم٤مء

همػمه ُمـ إقمْم٤مء وهلذا اىمتٍم ؾمٞمدٟم٤م ضمؼمئٞمؾ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ذم احلدي٨م 

يمت٥م "وذم مجٚم٦م  "اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"أيت، وايمتٗمك حمرر اعمذه٥م اإلُم٤مم حمٛمد ذم 

هلل شمٕم٤ممم اعمذيمقرة ُمتقًٟم٤م وذوطًم٤م وومت٤موى، يمذًمؽ قمغم ٟمٗمل اًمرأس وا "اعمذه٥م

                                                        

ذيمره اًمٓمح٤موى رم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر،يمت٤مب اًمٙمراه٦م، سم٤مب اًمّمقر شمٙمقن ذم اًمثٞم٤مب،  ( )

 [.481/ 2] 4، 222/ اًمرىمؿ
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 . أقمٚمؿ

اًمدر "قمغم يمؾ طم٤مل؛ إن متِمك قمغم ذًمؽ اًمٜمٝم٩م ُمـ اقمتب٤مر اًمتٕمٛمٞمؿ اعم٤مر ذم 

ٓ طمٞم٤مة ذم اًمّمقرة سم٠مي طم٤مل وٓ شمستققم٥م : ؾلؿول وباَّلل افتوؾقق "اعمخت٤مر

اًمّمقرة ذم طم٤مل مجٞمع إقمْم٤مء اًمتل ٟمٞمط هب٤م احلٞم٤مة وهذا فم٤مهر ذم اًمّمقرة 

وإن يم٤مٟم٧م شمبٚمغ ( اعمٕمروف سمٙمٛمػمة احل٤مصٚم٦م ُمـ ضمٝم٤مز اًمتّمقير) -أي–اًمٕمٙمسٞم٦م 

ًمق وضمد ذم اًمٓمقل . يمؾ اًم٘م٤مُم٦م وم٢مٟمام شم٠ميت سمٕمٙمس اًمسٓمح إقمغم ُمـ ضم٤مٟم٥م واطمد

ٟمّمػ اجلسؿ ٓ جمرد ٟمّمػ اًمسٓمح يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة ُمستحٞمٚم٦م ذم اًمٕم٤مدة وأيًْم٤م ذم 

اًمتٛمث٤مل ٓ شمقضمد إقمْم٤مء اًمب٤مـمٜم٦م ُمثؾ اًم٘مٚم٥م واًمٙمبد واًمٕمروق وظمذ صقرة 

وردة واًمٕمّم٥م ومجٞمع ُم٤م فمٝمر وُم٤م سمٓمـ ومٛمـ أيـ اًمدم ظم٤مص٦م ـمبٞم٦م شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م إ

اعم٘مّمقد أن اًمّمقرة ٓ يٛمٙمـ أن شمستققم٥م مجٞمع ُم٤م سمف احلٞم٤مة واًمٗمرق . ذم إوردة

إٟمام هق سم٤محلٙم٤مي٦م وومٝمؿ اًمٜم٤مفمر إن دًم٧م احلٙم٤مي٦م قمغم احلٞم٤مة ذم اعمحٙمل قمٜمف يٕمٜمل 

وإن مل ظمٞمؾ إمم اًمٜم٤مفمر يم٠مٟمف يرى ذا اًمّمقرة احلل وم٢من شمٚمؽ اًمّمقرة ًمذي روح 

حتؽ احلٞم٤مة وقمٚمؿ اًمٜم٤مفمر سمٛمالطمٔمتٝم٤م أهن٤م ًمٞمس٧م صقرة طمل وإٟمام هل صقرة ُمٞم٧م 

 .قمديؿ اًمروح وم٢من شمٚمؽ اًمّمقرة ًمٖمػم ذي روح

واسمـ طمب٤من ذم  "ؾمٜمٜمف"واًمؽمُمذي واًمٜمس٤مئل ذم  "ؾمٜمٜمف"قمٜمد أيب داود ذم 

ًمٚمح٤ميمؿ  "اعمستدرك"ًمإلُم٤مم اًمٓمح٤موي و "ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر"وذم  "صحٞمحف"

 :ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل قمـ أيب هريرة

 ومٚمؿ اًمب٤مرطم٦م أشمٞمتؽ زم وم٘م٤مل اًمسالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ أشم٤مين»: ^ىم٤مل رؾمقل اهلل 
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 ؾمؽم ىمرام اًمبٞم٧م ذم ويم٤من مت٤مصمٞمؾ اًمب٤مب قمغم يم٤من أٟمف إٓ دظمٚم٧م أيمقن أن يٛمٜمٕمٜمل

 ومٞمّمػم ي٘مٓمع اًمبٞم٧م ذم اًمذي اًمتٛمث٤مل سمرأس ومٛمر يمٚم٥م اًمبٞم٧م ذم ويم٤من مت٤مصمٞمؾ ومٞمف

 وُمر شمقـمآن ُمٜمبقذشملم وؾم٤مدشملم ُمٜمف ومٚمٞمجٕمؾ ومٚمٞم٘مٓمع سؽمسم٤مًم وُمر اًمِمجرة يمٝمٞمئ٦م

 ( ).^ ومٗمٕمؾ ،ش ومٚمٞمخرج سم٤مًمٙمٚم٥م

اٟمٔمروا إٟمام ىم٤مل ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ُمر سم٘مٓمع رؤوس شمٚمؽ اًمتامصمٞمؾ 

طمتك شمٙمقن هٞم٠مهت٤م ُمثؾ اًمِمجر وٓ شمب٘مك اًمّمقرة احلٞمقاٟمٞم٦م وسيح ُمٗم٤مد هذا أٟمف 

٤م ٓ جيقز سمدون ذًمؽ ُمثؾ اًمِمجرة ٓ يزول اعمٜمع واًمب٠مس سمدون ىمٓمع اًمرأس ٕهن

وٓ خترج ُمـ يمقهن٤م صقرة طمٞمقاٟمٞم٦م وإن شمٜمزل ومالسمد ُمـ أن دمٕمٚمٝم٤م سمحٞم٨م شمبدو 

صقرة همػم ذي روح وشمٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م طم٤مًم٦م اٟمٕمدام احلٞم٤مة وهلذا ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد 

 .سمٕمٞمٜمف "اًمدر"ذطًم٤م ًمٜمٗمس هذا اًم٘مقل ُمـ  "اًمٓمحٓم٤موي"

ة إًمٞمٝم٤م ٕهن٤م صقرة ُمٞم٧م وهق ٓ ىمقًمف ٓ شمٕمٞمش سمدوٟمف إٟمام ٓ شمٙمره اًمّمال»

 أهب. (4)شيٕمبد

                                                        

، [214/ 4]28 2/أظمرضمف أسمقداود رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب ذم اًمّمقر، اًمرىمؿ ( )

دب،  سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن اعمالئٙم٦م ٓ شمدظمؾ سمٞمت٤م ومٞمف صقرة وٓ واًمؽمُمذى رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب إ

، واًمٜمس٤مئك رم ؾمٜمـ اًمٙمؼمى، يمت٤مب اًمزيٜم٦م، سم٤مب [2  / 2]4812/يمٚم٥م، اًمرىمؿ

، و اسمـ طمب٤من رم صحٞمحف يمت٤مب احلٔمر واإلسم٤مطم٦م، [212/ 2] 313/ اًمتّم٤موير، اًمرىمؿ

، واًمٓمح٤موى رم ذح ُمٕم٤مين [22 /   ]2822/سم٤مب اًمّمقر واعمّمقريـ، اًمرىمؿ

 [.481/ 2] 2221/أصم٤مر، يمت٤مب اًمٙمراه٦م، سم٤مب اًمّمقر شمٙمقن ذم اًمثٞم٤مب، اًمرىمؿ

 (.42/ )طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موى قمغم اًمدراعمخت٤مر، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة،   (4)
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 :ٕن اعمنميملم إٟمام يٕمبدون اعمٞم٧م ىم٤مل شمٕم٤مممش وهل ٓ شمٕمبد» واألوػ :أؿول

قَاءٍ ﴿ ُ َأح  َواٌت َؽر   .ٓ يّمقروهنؿ صقرة ُمٞم٧م سمؾ طمل :، ٟمٕمؿ[ 4: اًمٜمحؾ] ﴾َأم 

وٓ ؿمبٝم٦م ذم أن اًمّمقر اًمٕمٙمسٞم٦م وإن سمٚمٖم٧م ٟمّمػ اًم٘م٤مُم٦م أو اًمّمدر سمؾ وًمق 

ن صقرة اًمقضمف ومحس٥م ٓ شمٙمقن ُمثؾ اًمِمجر وٓ شمدل قمغم ُمقت ذي اًمّمقرة يم٤م

سمؾ دمغم ي٘مٞمٜم٤ًم صقرة طمل وٓ يتب٤مدر ذهـ اًمٜم٤مفمر ُمٜمٝم٤م إٓ إمم طم٤مًم٦م احلٞم٤مة ًمذي 

اًمّمقرة وٓ خي٤مل أطمد أهن٤م صقرة ُمٞم٧م وإٟمام يم٤من ُمدار احلٙمؿ قمغم هذا اعمتب٤مدر ٓ 

ف أٓ شمرى أن ؾمالـملم قمغم طمٞم٤مة أو ُمقت ذم احل٘مٞم٘م٦م طمٞم٨م ٓطمظ ًمٚمّمقرة ُمٜم

ًمق ( اًمسٙم٦م)قمغم اًمٕمٛمٚم٦م . اًمٜمّم٤مرى ي٠مُمرون سمٜم٘مش أُمث٤مل هذه اًمّمقرة اًمٜم٤مىمّم٦م

اؾمتِمٕمرت ُمٜمٝم٤م طم٤مًم٦م ُمقت عم٤م أراد وأن يؼمز ذم اًمٕمٛمٚم٦م صقر ضمٞمٗمٝمؿ ومٕمب٤مرة اًمدر 

 .اعمخت٤مر هذه ٓ شمٜمٗمل اعمٜمع ُمـ هذه اًمّمقر أٟمّم٤موًم٤م

ع قمغم طم٤مًم٦م ٓ حتٙمك شمٚمؽ اًمٕمب٤مرة إٟمام حتٛمؾ قمغم صقرة دمٕمؾ سم٤مًمٙمرس واًم٘مٓم

 .يمؾ ُمـ يراه٤م يٕمٚمٛمٝم٤م صقرة ُمٞم٧م وم٤مىمد ًمٚمروح( ًمذي اًمّمقرة)طم٤مل طمٞم٤مة 

وٓ قمج٥م أن أن حيّمؾ ومرق ذم إقمْم٤مء اًمتل شمدور قمٚمٞمٝم٤م احلٞم٤مة  :أؿول

سم٤مٟمٕمداُمٝم٤م أصاًل أو سم٢مقمداُمٝم٤م سم٤مًمٜم٘مض واإلسمٓم٤مل سم٤مقمتب٤مر يمقن اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد 

سمخالف . ُمٗمٝمقم ذم سمٕمض إطمقال سمحٙم٤مي٦م طم٤مًم٦م احلٞم٤مة قمروًم٤م ُمٗمٝمقًُم٤م أو همػم

اًمقضمف إذا مل جيٕمؾ رأؾًم٤م أو ضمٕمؾ صمؿ ىمٓمع ومٗمل هذه اًمّمقرة ٓ طمٙم٤مي٦م ًمٚمحٞم٤مة قمغم 

 .يمؾ طم٤مل يمام ٓ خيٗمك ومٚمٞمت٠مُمؾ وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

ٟم٠ميت سمتقومٞمؼ اهلل قمز وضمؾ سمتح٘مٞمؼ يتحغم سمف مجٞمع اًمٕمٚمؾ وإطمٙم٤مم هلذا  :ثافثًا
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 .اعمبح٨م وأصقهل٤م وومروقمٝم٤م

ٙمرام يمراه٦م اًمّمالة واعمٜمع ذم اًمّمقر اعمٛمٜمققم٦م عمِم٤مهب٦م قمب٤مدة قمٚمؾ ُمِم٤مخيٜم٤م اًم

 .ساطم٦م ذم هذا "اهلداي٦م"اًمّمٜمؿ وطمٍمه٤م ذم 

طمٞم٨م ىم٤مل ٓ سم٠مس سم٠من يّمكم وسملم يديف ُمّمحػ ُمٕمٚمؼ أو ؾمٞمػ ُمٕمٚمؼ »

ىمقًمف وسم٤مقمتب٤مره  "ومتح اًم٘مدير"ذم . ( )شٕهنام ٓ يٕمبدان وسم٤مقمتب٤مره شمثب٧م اًمٙمراه٦م

ٓ شمٕمبد » "شمبٞملم احل٘م٤مئؼ"ذم  (4).ش٘مّمد إوم٤مدة احلٍمشمثب٧م اًمٙمراه٦م ىمدم اعمٕمٛمقل ًم

إذا يم٤مٟم٧م صٖمػمة سمحٞم٨م ٓ شمبدو ًمٚمٜم٤مفمر واًمٙمراه٦م سم٤مقمتب٤مر اًمٕمب٤مدة وم٢مذا مل يٕمبد 

وقمٚمؾ اعمٜمع ذم ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمّمقرة ذم صمٞم٤مب اعمّمكم سم٠من هذه  .( )شُمثٚمٝم٤م ٓ يٙمره

 "اًمتبٞملمو "اًمٙم٤مذم"و "اهلداي٦م"احل٤مًم٦م شمِمبف طم٤مُمؾ اًمّمٜمؿ يمام هق ُمٍمح ذم 

ًمق ًمبس صمقسًم٤م ومٞمف شمّم٤موير يٙمره ٕٟمف يِمبف طم٤مُمؾ اًمّمٜمؿ » "ًمٚمٝمداي٦م"واًمٚمٗمظ 

  .(2)شواًمّمالة ضم٤مئزة ذم مجٞمع ذًمؽ ٓؾمتجامع ذائٓمٝم٤م وشمٕم٤مد قمغم وضمف همػم ُمٙمروه

وهذا ٓ يٜم٤مذم ذًمؽ احلٍم اًمذي ذيمر ىمبؾ هذا ذم اهلداي٦م ٕن ُمِم٤مهب٦م طم٤مُمؾ 

٤مدة اًمّمٜمؿ وًمٙمـ ُمـ ٟمٗمس هذه اًمٙمت٥م اًمّمٜمؿ طملم آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٕمب٤مدة ُمِم٤مهب٦م ًمٕمب

 .يٗمٝمؿ قمٚمت٤من ؾمقى ُم٤م ذيمر ذم شمٕمٚمٞمؾ اعمس٤مئؾ

                                                        

 (.44 / )يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م، : اهلداي٦م  ( )

 [2 2/  ]ذح ومتح اًم٘مدير   (4)

 [22 /  ]احل٘م٤مئؼ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،  شمبٞملم  ( )

 (.44 / )يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م، : اهلداي٦م  (2)
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أن اعمالئٙم٦م ٓ شمدظمؾ حماًل ومٞمف صقرة ممٜمققم٦م وأي ُم٤م ُمقضع ٓ : إطمدامه٤م 

: "اهلداي٦م"ذم . شمٕمٔمٞمؿ اًمّمقرة: يدظمٚمف ُمالئٙم٦م اًمرمح٦م ومٝمق ذ ُمقضع، واًمث٤مٟمٞم٦م

سمحذائف شمّم٤موير أو صقرة  يٙمره أن يٙمقن ومقق رأؾمف ذم اًمس٘مػ أو سملم يديف أو»

أهب وزاد ذم .(8)شيمٚم٥م أو صقرة فُمٕمٚم٘م٦م حلدي٨م ضمؼمئٞمؾ أٟم٤م ٓ ٟمدظمؾ سمٞمت٤ًم ومٞم

ومجع اإلُم٤مم  .(4)«شوسمٞم٧م ٓ شمدظمؾ ومٞمف اعمالئٙم٦م ذ اًمبٞمقت»: ُم٤م ٟمّمف "اًمٙم٤مذم"

ٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م سمٞمًت٤م ومٞمف يمٚم٥م وٓ  ^ًم٘مقًمف »: اًمزيٚمٕمل سملم اًمٕمٚمتلم طمٞم٨م ىم٤مل

 :وأيًْم٤م ذم اًمٙمت٥م اًمثالصم٦م. أهب. ( )شدهت٤م ومٞمٙمرهصقرة وٕٟمف يِمبف قمب٤م

ًمق يم٤مٟم٧م اًمّمقرة قمغم وؾم٤مدة ُمٚم٘م٤مة أو سمس٤مط ُمٗمروش ٓ يٙمره ٕهن٤م شمداس »

وشمقـم٠م سمخالف ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمقؾم٤مدة ُمٜمّمقسم٦م أو يم٤مٟم٧م قمغم اًمسؽمة ٕٟمف شمٕمٔمٞمؿ 

أو يم٤مٟم٧م اًمّمقرة قمغم » "اًمتبٞملم"و "اًمٙم٤مذم"وًمٗمظ  "اهلداي٦م"أهب هذا ًمٗمظ .(2)شهل٤م

  .أقمٜمل سمدون اًمت٤مء وهق أومم يمام ٓ خيٗمك (2)شًمسؽما

واعمح٘مؼ اًمٙمامل اسمـ اهلامم أوم٤مد أن يمراه٦م اًمّمقرة اعمٛمٜمققم٦م اًمتل شمٙمقن ذم 

اًمبٞم٧م قمغم وضمف اإليمرام شمرسي إمم اًمّمالة وإن مل يٙمـ ذم ذًمؽ شمِمبف سمٕمب٤مدة 

 .اًمقصمـ

                                                        

 .اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ( )

 . [خمٓمقـم٦م] 31ق/ يمت٤مب اًمّمالة،سم٤مب ُم٤ميٙمره ذم اًمّمالة، ، "ذح اًمقاذم اًمٙم٤مذم  (4)

 [22 /  ]ًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م، شمبٞملم احل٘م٤مئؼ،يمت٤مب ا  ( )

 (.44 / )يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م، : اهلداي٦م(2) 

 [21 /  ]شمبٞملم احل٘م٤مئؼ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،   (2)
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ًمق يم٤مٟم٧م اًمّمقرة ظمٚمٗمف أو حت٧م رضمٚمٞمف ومٗمل ذح قمت٤مب ٓ »: طمٞم٨م ىم٤مل

اًمّمالة وًمٙمـ شمٙمره يمراه٦م ضمٕمؾ اًمّمقرة ذم اًمبٞم٧م ًمٚمحدي٨م إن اعمالئٙم٦م ٓ شمٙمره 

شمدظمؾ سمٞمت٤ًم ومٞمف يمٚم٥م أو صقرة إٓ أن هذا ي٘متيض يمراه٦م يمقهن٤م ذم سمس٤مط ُمٗمروش 

أي -وقمدم اًمٙمراه٦م إذا يم٤مٟم٧م ظمٚمٗمف وسيح يمالُمٝمؿ ُمـ إول ظمالومف وىمقًمف 

صمؿ ظمٚمٗمف ي٘متيض  أؿمده٤م يمراه٦م أن شمٙمقن أُم٤مم اعمّمكم إمم أن ىم٤مل -ص٤مطم٥م اهلداي٦م

ظمالف اًمث٤مين أيًْم٤م ًمٙمـ ىمد ي٘م٤مل يمراه٦م اًمّمالة شمثب٧م سم٤مقمتب٤مر اًمتِمبف سمٕمب٤مدة اًمقصمـ 

أي ُمـ -ٟمف ومٞمٝم٤م ومٗمٞمام يٗمٝمؿ مم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ اهلداي٦م ئقٓموًمٞمسقا يستدسمروٟمف وٓ ي

ٟمٔمر وىمد جي٤مب سم٠مٟمف ٓ يٕمد ذم صمبقهت٤م ذم اًمّمالة  -اًمٙمراه٦م إذا يم٤مٟم٧م ظمٚمػ اعمّمكم

يمره٧م اًمّمالة ذم احلامم قمغم أطمد اًمتٕمٚمٞمٚملم وهق يمقهن٤م ُم٠موى سم٤مقمتب٤مر اعمٙم٤من يمام 

وم٢من ىمٞمؾ ومٚمؿ مل ي٘مؾ سم٤مًمٙمراه٦م إن يم٤مٟم٧م حت٧م اًم٘مدم وُم٤م ذيمرت .... اًمِمٞم٤مـملم

 قم٤مُم٤م دًمٞمٚمف يم٤من طمٞم٨م أيْم٤م اعمّمٜمػ قمغم يٕمؽمضوسمف .... يٗمٞمده ٕهن٤م ذم اًمبٞم٧م

 وم٤مجلقاب رذيم ُم٤م آظمر إمم ُمٚم٘م٤مة وؾم٤مدة ذم يمقهن٤م يٙمره ٓ ي٘مقل وهق اًمّمقر جلٛمٞمع

 خمّمقص ضمؼميؾ وطمدي٨م اًمّمالة إمم ًمتٕمدي يمذًمؽ اعمٙم٤من ذم ضمٕمٚمٝم٤م يٙمره ٓ

 .أهب ُمٚمخًّم٤م( ) .سمذًمؽ

ذم . سم٤مُمتٜم٤مع اعمالئٙم٦م قمـ اًمدظمقل: اؾمتٔمٝمر شمٚمٛمٞمذه اسمـ أُمػم احل٤مج اًمتٕمٚمٞمؾ و

 .وأٟمٙمر يمقن اًمتِمبف ُمداًرا ًمٚمٛمٜمع ٟمٕمؿ اقمتؼمه ُمقضمب٤ًم ًمزي٤مدة اًمٙمراه٦م "احلٚمب٦م"

ؾ إن يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م ذم اًمٙمراه٦م يمقن اعمحؾ اًمذي شم٘مع ومٞمف وم٢من ىمٞم»: وهذا ٟمّمف

                                                        

 [2 2/  ]ذح ومتح اًم٘مدير   ( )
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اًمّمالة ٓ شمدظمٚمف اعمالئٙم٦م طمٞمٜمئذ ٕن ذ اًمب٘م٤مع سم٘مٕم٦م ٓ شمدظمٚمف اعمالئٙم٦م ومٞمٜمبٖمل أن 

شمٙمره اًمّمالة ذم سمٞم٧م ومٞمف اًمّمقرة ؾمقاء ُمٝم٤مٟم٦م أو همػم ُمٝم٤مٟم٦م وم٢من فم٤مهر ٟمص 

يض أٟمف ٓ ٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م سمٞمًت٤م ومٞمف يمٚم٥م وٓ صقرة ي٘مت ملسو هيلع هللا ىلصاًمّمحٞمحلم قمـ اًمٜمبل

ٕن اًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق ( ُم٤م ومٞمف اًمّمقر ُمٝم٤مٟم٦م: أي)شمدظمؾ اعمالئٙم٦م هذا اًمبٞم٧م أيًْم٤م 

اًمٜمٗمل قم٤مُم٦م هم٤مي٦م إُمر أن يمراه٦م اًمّمالة ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م اًمّمقرة ذم ُمقضع ؾمجقده 

سمٕمب٤مدة اًمّمقرة ومال شمٙمره إذا قمٚم٦م اًمٙمراه٦م اًمتِمبف أو أُم٤مُمف أو ومقىمف أؿمد وإن يم٤مٟم٧م 

ؾمف ٕن اًمتِمبف ٓ ئمٝمر إٓ إذا يم٤من أطمد هذيـ اًمقضمٝملم مل شمٙمـ أُم٤مُمف وٓ ومقق رأ

وم٤مجلقاب اًمذي ئمٝمر أن اًمٕمٚم٦م هل إُمر إول وأُم٤م اًمث٤مين ومٕمالوة شمٗمٞمد أؿمدي٦م 

اًمٙمراه٦م همػم أن قمٛمقم اًمٜمص اعمذيمقر خمّمقص سم٢مظمراج ُم٤م شم٘مدم إظمراضمف ُمـ 

 .ُمٚمخًّم٤م. (8)شاًمٙمراه٦م

 ( )"اًمٙم٤مذم"و (4)"داي٦ماهل"ده ذم وسمٜم٤مء قمغم هذا اقمؽمض قمغم اًمدًمٞمؾ اًمذي أوم٤م

وقم٤مُم٦م اعمِم٤ميخ اًمٙمرام ًمٜمٗمل اًمٙمراه٦م قمـ صٖم٤مر اًمّمقر وأىمره ؿمٞمخف  (2)"اًمتبٞملم"و

                                                        

 .[خمٓمقـم٦م] 1 ق/4ّمالة وُم٤مٓيٙمره،ومّمؾ ومٞمام يٙمره ذم اًم"احلٚمب٦م  ( )

 13يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤ميٗمسد اًمّمالة وُم٤ميٙمره ومٞمٝم٤م،ومّمؾ، اجلزء إول، صب"اهلداي٦م  (4)

ذيم٦م دار إرىمؿ سمـ أيب : سمػموتحت٘مٞمؼ حمٛمد قمدٟم٤من درويش، ، (ه 23ت)رهمٞمٜم٤مين اعمَ ]

 .[إرىمؿ

 .31ق/ يمت٤مب اًمّمالة،سم٤مب ُم٤ميٙمره ذم اًمّمالة، "اًمٙم٤مرم ذح اًمقارم  ( )

يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤ميٗمسد اًمّمالة وُم٤ميٙمره ومٞمٝم٤م،ومّمؾ، اجلزء إول،  "شمبٞملم احل٘م٤مئؼ (2)

 .[دار اإلؿم٤مقم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: يمقئتف، (ه 12ت)اًمَزيٚمٕمل ] 22 صب
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أُم٤م قمدم اًمٙمراه٦م إذا »: اعمح٘مؼ قمغم اإلـمالق وم٘م٤مل( أي اًمدًمٞمؾ ًمٜمٗمل اًمٙمراه٦م)

يم٤مٟم٧م اًمّمقرة صٖمػمة ٓ شمٔمٝمر ًمٚمٜم٤مفمر قمغم سمٕمد وم٘م٤مًمقا ٕهن٤م ٓ شمٕمبد واًمٙمراه٦م إٟمام 

 .هذاوىمد قمروم٧م ُم٤م ذم ( )ششمِمبف اًمٕمب٤مدةيم٤مٟم٧م سم٤مقمتب٤مر 

شمبع اسمـ  "اًمبحر اًمرائؼ"وشمبٕمف اًمبحر اعمراد سمف اًمٕمالُم٦م زيـ سمـ ٟمجٞمؿ ص٤مطم٥م 

 .سمؾ ضمزم سمام اؾمتٔمٝمره "اًمبحر"أُمػم احل٤مج ذم 

وإٟمام مل شمٙمره اًمّمالة ذم سمٞم٧م ومٞمف صقرة ُمٝم٤مٟم٦م قمغم سمس٤مط يقـم٠م أو »: وم٘م٤مل

ٙم٦م ٓ شمدظمٚمف وهق قمٚم٦م اًمٙمراه٦م ٕن ُمروم٘م٦م يتٙم٠م قمٚمٞمٝم٤م ُمع قمٛمقم احلدي٨م ُمـ اعمالئ

إٓ أن شمٙمقن  -إمم أن ىم٤مل-ذ اًمب٘م٤مع سم٘مٕم٦م ٓ شمدظمٚمٝم٤م اعمالئٙم٦م ًمقضمقد خمّمص 

صٖمػمة ٕن اًمّمٖم٤مر ضمًدا ٓ شمٕمبد ومٚمٞمس هل٤م طمٙمؿ اًمقصمـ ومال شمٙمره ذم اًمبٞم٧م 

 أهب .(4)شواًمٙمراه٦م إٟمام يم٤مٟم٧م سم٤مقمتب٤مر ؿمبف اًمٕمب٤مدة يمذا ىم٤مًمقا وىمد قمروم٧م ُم٤م ومٞمف

ُم٤م ومٞمف أي ُمـ أن اًمٕمٚم٦م ًمٞمس٧م اًمتِمبف سمؾ اًمٕمٚم٦م قمدم » "اخل٤مًمؼ ُمٜمح٦م"ذم : ىم٤مل

 اهب . ( )شدظمقل اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم

وإن مل يٕمزه إًمٞمٝم٤م ومل ي٘مدم ُم٤م ىمدم  "احلٚمٞم٦م"يمؾ يمالُمف هٝمٜم٤م ُم٠مظمقذ قمـ  :أؿول

ومٚمؿ يست٘مؿ  ،هق ًمٜمٗمل قمٚمٞم٦م اًمتِمبف ُمـ ًمزوم أن ٓ شمٙمره إذا مل شمٙمـ أُم٤مُمف وٓ ومقىمف

                                                        

يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤ميٗمسد اًمّمالة وُم٤ميٙمره ومٞمٝم٤م،ومّمؾ ويٙمره ًمٚمٛمّمكم  "ومتح اًم٘مدير  ( )

 .[دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب: سمػموت، (ه 82ت )اًمٙمامل اسمـ اهلامم ]  2 / إًمخ،

 [1،43 / 4]اًمبحر اًمرائؼ، يمت٤مب اشمٚمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،   (4)

اسمـ قم٤مسمديـ ] 4/21يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤ميٗمسد اًمّمالة وُم٤ميٙمره ومٞمٝم٤م ،  "ُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ  ( )

 .[ُمٙمتب٦م رؿمٞمدي٦م: يمقئتف، (ه٤مُمش اًمبحر اًمرائؼ)، (ه424 ت)
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 .٧م ُم٤م ذم هذاًمف ىمقًمف ىمد قمروم

وٟمبٝمٜمل طمرضة اًمِمٞمخ اعمٗمتل  (من افعالمة األزهري مد طؾه افعايل) :ؾائدة

اًم٘م٤ميض قمبد اًمرطمٞمؿ إمم هذا إُمر وهق شمٖمػم اًمٕمرف وقم٤مدة اًمٙمٗمرة ذم صٖم٤مر 

اًمّمقر، وم٢مهنؿ يتخذون ذم احل٤مومالت واًمسٞم٤مرات اًمّمٖمػمة صقًرا ٕوصم٤مهنؿ صٖم٤مًرا 

ؿ خيتٚمػ سم٤مظمتالف اًمزُم٤من، ويٜمبٖمل أن ضمًدا ومٞمٜمبٖمل أن شمٙمره أيًْم٤م، ويمؿ ُمـ طمٙم

شمٙمره اًمّمالة إذا يم٤مٟم٧م أُمث٤مل هذه اًمّمقر اًمّمٖم٤مر سملم يدي اعمّمكم إذا يم٤من ىمريب٤ًم 

ُمٜمٝم٤م، ٟمٕمؿ؛ إذا يم٤من قمغم سمٕمد ُمٜمٝم٤م سمحٞم٨م ٓ شمبدو ًمٚمٜم٤مفمر ومٗمل هذه اًمّمقرة ٓ شمٙمره 

ٓ اًمّمالة؛ وم٢مهن٤م ٓ شمٕمد أُم٤مم اعمّمكم ذقًم٤م يمام يستٗم٤مد ُمـ ىمقهلؿ ذم صٖم٤مر اًمّمقر 

شمٔمٝمر ًمٚمٜم٤مفمر قمغم سمٕمد، صمؿ أٟمف ىمد شم٘مرر أن اًمٌمء إذا يم٤من ُمقصقوًم٤م سمّمٗم٦م يم٤مٟم٧م 

يمرُمف ومام ىمٞمد ٠ماًمّمٗم٦م قمٚم٦م حلٙمؿ يٜمسح٥م قمغم اًمٌمء يمام ذم ىمقًمؽ إذا ضم٤مءك اًمٕم٤ممل وم

أقمٜمل قمدم )سمف اًمّمقر اًمّمٖم٤مر ُمـ أهن٤م ٓ شمبدو ًمٚمٜم٤مفمر قمغم سمٕمد وم٢من هذا اًمقصػ 

ًمٕمدم اًمٙمراه٦م وطمٞم٨م ُم٤م وضمدت  وم٢من هذا اًمقصػ قمٚم٦م( يمقهن٤م ُمرئٞم٦م ُمـ سمٕمد

قمغم هذا يٜمبٖمل أن ٓ شمٙمره اًمّمالة أُم٤مم اًمّمقر . اًمٕمٚم٦م حت٘مؼ احلٙمؿ اعمٕمٚمقل هب٤م

اًمٙمب٤مر إذا يم٤من اعمّمكم قمغم طم٤موم٦م ٓ شمؽماءى ًمف شمٚمؽ اًمّمقر، وهق يّمكم صالة 

اخل٤مؿمٕملم ؿم٤مظمًّم٤م سمبٍمه إمم ُمقضع ؾمجقده، وٟمٔمػم هذا ُمرور اًمٜم٤مس سملم يدي 

بػم واًمّمحراء ومٝمٜم٤مًمؽ سمٜمك ضمقاز اعمرور قمغم أن يٛمر اعمرء اعمّمكم ذم اعمسجد اًمٙم

قمغم ُمس٤موم٦م ُمـ اعمّمكم سمحٞم٨م ٓ ي٘مع سمٍمه قمغم اعم٤مر إذا يم٤من يّمكم صالة 

اخل٤مؿمٕملم، وهم٤مًمب٤ًم حت٘مؼ هذه اًمّمقرة ُمـ ٟمّم٥م اًمّمقر ذم اعمحٓم٦م وهمػمه٤م ُمـ 
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أُمٙمٜم٦م ؿمتك ًمذًمؽ يٜمبٖمل أن ٓ شمٙمره اًمّمالة هٜم٤مًمؽ سمام ذيمر ُمـ اًمنمط ومل أره 

 (اعمؽمضمؿ. اٟمتٝمك يمالم اًمٕمالُم٦م إزهري. )ٜم٘مقًٓ وًمٞمحرر وًمٞمت٠مُمؾُم

ُم٤مل إمم اًمٕمٚمتلم اًمب٤مىمٞمتلم أقمٜمل اًمتِمبف واًمتٕمٔمٞمؿ ذم  "احلٚمبل"صمؿ إن اعمح٘مؼ 

 "اًمبحر"أصمٜم٤مء يمالُمف طمتك قمد صقرة شمِمبف وؿمبٝم٦م شمٕمٔمٞمؿ مم٤م يقضم٥م اًمٙمراه٦م و

 .شمبٕمف يمذًمؽ

: طم٤مدي٨م اعمخّمّم٦م ىم٤ملسمٕمد ُم٤م ىمدُمٜم٤م قمٜمٝمام وذيمر إ "احلٚمب٦م"وهذا ٟمص  و

ٟمٕمؿ قمغم هذا ي٘م٤مل يٜمبٖمل أن ٓ يٙمره اًمّمالة قمغم سمس٤مط ومٞمف صقرة وإن يم٤مٟم٧م ذم 

ُمقضع اًمسجقد ٕن ذًمؽ ًمٞمس سمامٟمع ُمـ دظمقل اعمالئٙم٦م يمام أوم٤مدشمف هذه 

اًمٜمّمقص وم٢من ىمٚم٧م اًمٙمراه٦م ذم هذه اًمّمقرة إٟمام هل ُمٕمٚمٚم٦م ىمٚم٧م يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل 

ٜمقع وم٢من قمب٤مد اًمتامصمٞمؾ واًمّمقر ٓ وضمقد اًمتِمبف اعمذيمقر ذم هذه اًمّمقرة مم

يسجدون قمٚمٞمٝم٤م وإٟمام يٜمّمبقهن٤م ويتقضمٝمقن إًمٞمٝم٤م سمؾ اًمذي يٜمبٖمل أن يٙمره قمغم هذا 

ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمّمقرة أُم٤مُمف ٓ ذم ُمقضع ؾمجقده اًمٚمٝمؿ إٓ أن ي٘م٤مل أهن٤م إذا يم٤مٟم٧م 

أُم٤مُمف ذم ُمقضع ؾمجقده شمٙمقن ذم اًمّمالة صقرة اًمتِمبف سم٤مًمٕمب٤مدة هل٤م ذم طم٤مًم٦م اًم٘مٞم٤مم 

اًمريمقع صمؿ ذم طم٤مًم٦م اًمسجقد قمٚمٞمٝم٤م أن مل يقضمد اًمتِمبف سمٕمب٤مدهت٤م ومٝمق ٓ يٕمرى قمـ و

ٟمقع ؿمبف سمتٕمٔمٞمؿ اًمّمقر ٕن ذًمؽ يِمبف ذم اًمّمقرة اخلْمقع هل٤م وشم٘مبٞمٚمٝم٤م وٓ سم٠مس 

 .  ( ) .هبذا اًمتقضمٞمف وإن مل يذيمروه

وأىمر اًمٕمالُم٦م اًمِم٤مُمل اًمٕمٚمتلم اًمتِمبف واًمتٕمٔمٞمؿ وقمد اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مُمتٜم٤مع اعمالئٙم٦م 

                                                        

 .ُمٚمت٘مٓم٤م  1 ق/4ومّمؾ ومٞمام يٙمره ذم اًمّمالة وُم٤مٓيٙمره ،، "٦ماحلٚمب"  ( )
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قمٚم٦م يمراه٦م اًمّمالة هب٤م ». وهمػمه٤م "ًمٚمٝمداي٦م"شمبًٕم٤م  أوالً : ٓ يٜمبٖمل ىم٤مل مم٤م

ىمد فمٝمر ُمـ هذا أن قمٚم٦م اًمٙمراه٦م ذم اعمس٤مئؾ »صمؿ طمرر سمٕمد أىمقال ُم٤م يكم ( )شاًمتِمبف

صمؿ ىم٤مل سمٕمد صٗمح٦م ُمٚمخًّم٤م  (4)شيمٚمٝم٤م إُم٤م اًمتٕمٔمٞمؿ أو اًمتِمبف قمغم ظمالف ُم٤م ي٠ميت

 ."اًمبحر"و "احلٚمٞم٦م"ًمٚمٙمالم اعمذيمقر ُمـ 

، ىمدُمٜم٤مه يمام اًمتِمبف أو اًمتٕمٔمٞمؿ إُم٤م اًمٕمٚم٦م أن يمالُمٝمؿ، ُمـ ئمٝمر اًمذي :أىمقل»

 شمِمبف ٓ وم٢مٟمف ؾمجقده ُمقضع أو يس٤مره أو يٛمٞمٜمف قمـ يم٤مٟم٧م ًمق يمام؛ أقمؿ واًمتٕمٔمٞمؿ

 شمٗم٤موشم٧م وهلذا، يمراه٦م أؿمد ومٝمق وشمِمبف شمٕمٔمٞمؿ ومٞمف يم٤من وُم٤م، شمٕمٔمٞمؿ ومٞمٝم٤م سمؾ ومٞمٝم٤م

 أظمر احلدي٨م سمدًمٞمؾ ٔمٞمؿسم٤مًمتٕم ُمٕمٚمقل اًمسالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ وظمؼم ُمر يمام رشمبتٝم٤م

 يمراه٦م وشمٕمٚمٞمؾ، ُمٕمٔمٛم٦م اًمّمقرة يم٤مٟم٧م طمٞم٨م هق إٟمام اعمالئٙم٦م دظمقل ومٕمدم، وهمػمه

 قم٤مرض٤م يٙمقن ىمد اًمتٕمٔمٞمؿ ٕن اًمدظمقل سمٕمدم اًمتٕمٚمٞمؾ ُمـ أومم سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ اًمّمالة

 وُمع، اًمدظمقل ُمـ متٜمع ٓ ُمٝم٤مٟم٦م ُمٗمروش شمٙمقن سمس٤مط قمغم يم٤مٟم٧م إذا اًمّمقرة ٕن

 ،هل٤م شمٕمٔمٞمؿ ذًمؽ ومٕمٚمف ٕن شمٙمره قمٚمٞمٝم٤م وؾمجد طاًمبس٤م ذًمؽ قمغم صغم ًمق هذا

 .( )شاًمٕم٤مرض اًمٗمٕمؾ سمذًمؽ اًمدظمقل ُمـ متتٜمع ٓ اعمالئٙم٦م أن واًمٔم٤مهر

ومرض اٟمتٗم٤مء  "ُمٕمراج اًمدراي٦م"واًمٕمج٥م أن اًمٕمالُم٦م اًم٘مقام اًمٙم٤ميمل ذم 

 »: ذم اًمدر اعمخت٤مر: اًمتٕمٔمٞمؿ واًمتِمبف وُمع ذًمؽ ىم٤مل سم٤مًمٙمراه٦م ذم سمٕمض إطمقال

                                                        

 (.2 2/ )رد اعمحت٤مر، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،   ( )

 .اعمرضمع اًمس٤مسمؼ  (4)

 (.2 2/ )رد اعمحت٤مر، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،   ( )
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أهب ىم٤مل ذم رد . ش( )(فمٝمر اًمٙمراه٦مظمٚمٗمف، وإ)اًمتٛمث٤مل ( ٤منواظمتٚمػ ومٞمام إذا يم)

 (4)شُمٕمراج. ًمٙمٜمٝم٤م ومٞمف أيرس ٕٟمف ٓ شمٕمٔمٞمؿ ومٞمف وٓ شمِمبف»: اعمحت٤مر

ىمٚم٧م ويم٠من قمدم اًمتٕمٔمٞمؿ ذم اًمتل »: ووضمف اًمٕمالُم٦م اًمِم٤مُمل هلذا اًمٜمٗمل سمام ٟمّمف

ذم  ظمٚمٗمف وإن يم٤مٟم٧م قمغم طم٤مئط أو ؾمؽم، أن ذم اؾمتدسم٤مره٤م اؾمتٝم٤مٟم٦م هل٤م ومٞمٕم٤مرض ُم٤م

شمٕمٚمٞم٘مٝم٤م ُمـ اًمتٕمٔمٞمؿ سمخالف ُم٤م قمغم سمس٤مط ُمٗمروش ومل يسجد قمٚمٞمٝم٤م وم٢مهن٤م 

 أهب. ( )شُمستٝم٤مٟم٦م ُمـ يمؾ وضمف

وأقمج٥م ُمـ ذًمؽ أٟمف سمٕمد ُم٤م وضمف اًمٙمراه٦م سم٤مًمرهمؿ ُمـ اٟمتٗم٤مء  :أؿول

ىمد فمٝمر ُمـ هذا أن قمٚم٦م اًمٙمراه٦م » :اًمقصٗملم سمام ذيمر يمت٥م ُمتّماًل سمام ىمدم ُم٤م ٟمّمف

 .أهب وهؾ هق إٓ شمٗمريع قمغم اًمٜم٘مٞمض. (2)شبفذم اعمس٤مئؾ يمٚمٝم٤م اًمتٕمٔمٞمؿ واًمتِم

وسمف اًمقصقل  وباَّلل افتوؾقق: أكا أؿولهذه أىمقال ذات أًمقان ؾمبٕم٦م فم٤مهًرا و

 :إمم ذرى اًمتح٘مٞمؼ

وُم٤م شمبٕمف ُمـ اًمٙمت٥م طمؼ  "اهلداي٦م"إوم٤مدات اعمِم٤ميخ اًمٙمرام اعمذيمقرة ذم 

ٔمٞمؿ وصحٞمح٦م ىمٓمًٕم٤م وُمـ يمؾ همب٤مر ٟمجٞمح٦م، ٓ قمٚم٦م ؾمقى اًمتِمبف سمال ُمري٦م واًمتٕم

قمٚم٦م سمال ؿمؽ واُمتٜم٤مع اعمالئٙم٦م قمٚم٦م ُمـ همػم ري٥م وُمٜمِم٠م اظمتالوم٤مت اعمت٠مظمريـ رهمؿ 

                                                        

 [238/  ]اًمدر اعمخت٤مر   ( )

 (.2 2/ )عمحت٤مر، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م، رد ا  (4)

 .اعمرضمع اًمس٤مسمؼ  ( )

 .اعمرضمع اًمس٤مسمؼ  (2)
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 .اًمٗمرق ذم هذه إُمقر اًمثالصم٦م واحل٤مل أهن٤م ُمتالزُم٦م

ويمقن اًمتِمبف سم٤مًمٕمب٤مدة ٓ يتّمقر سمٖمػم شمٕمٔمٞمؿ سمدهيل ٕن اًمٕمب٤مدة هم٤مي٦م 

ؾ ُمـ أضم. اًمتٕمٔمٞمؿ، وُم٤م ُمٕمٜمك ؿم٤مئب٦م اًمٕمب٤مدة طمٞم٨م ٓ يقضمد سمقضمف ؿم٤مئب٦م شمٕمٔمٞمؿ

ذًمؽ ًمق يم٤مٟم٧م اًمّمقرة ذم سمس٤مط ُمٗمروش، ومل يٙمـ ذًمؽ اًمبس٤مط ُمّمغم ومل 

يسجد اعمّمكم قمغم اًمّمقرة ومال يمراه٦م أصاًل سم٢ممج٤مع ُمـ أئٛمتٜم٤م طمٞم٨م مل يقضمد وضمف 

ُمـ شمٕمٔمٞمؿ، وم٤مًمتِمبف سم٤مًمٕمب٤مدة يم٤من هق اًمٕمٚم٦م مل يتح٘مؼ يمام شم٘مدم قمـ اًمٙمت٥م اًمثالصم٦م 

ِمبف سم٤مًمٕمب٤مدة ٕن اًمتٕمٔمٞمؿ يمذًمؽ شمٕمٔمٞمؿ اًمّمقرة يستٚمزم اًمت. وُمثٚمف ذم ؾم٤مئرهـ

ُمِم٤مهب٦م ( أي اًمتٕمٔمٞمؿ)جيٛمع إُمريـ إذ يم٤من أقماله قمب٤مدة يم٤من ذم أدٟمك درضمتف 

 .اًمٕمب٤مدة

هذا أقمٜمل يمقن أدٟمك اًمتٕمٔمٞمؿ يِمبف اًمٕمب٤مدة ٕن اًمّمقرة ٓ قمالىم٦م هل٤م  :أؿول

سم٤مهلل قمز وضمؾ، واعمستحؼ طمً٘م٤م ًمٙمؾ شمٕمٔمٞمؿ هق اجلٚمٞمؾ اًمٕمٔمٞمؿ طمً٘م٤م قمز وضمؾ 

ٕمٔمٛملم ديٜم٤ًم ًمٜمسبتٝمؿ إًمٞمف وقمالىمتٝمؿ سمف قمز وضمؾ، وهق ذم هم٤مي٦م ضمالًمف، وشمٕمٔمٞمؿ اعم

اًمٕمٔمٛم٦م ومٖم٤مي٦م اًمتٕمٔمٞمؿ إٟمام شمٚمٞمؼ سمف، وؾم٤مئر اعمٕمٔمٛملم اعمٜمتسبلم إًمٞمف يستح٘مقن سم٘مدر 

ٟمسبتٝمؿ، ومٝمذه اًمتٕمٔمٞمامت ُمـ ىمبٞمؾ إقمٓم٤مء يمؾ ذي طمؼ طم٘مف، سمؾ شمٕمٔمٞمؿ ًمف طم٘مٞم٘م٦م 

 :^ًمذًمؽ ىم٤مل ؾمٞمد اًمٕم٤معملم أقمٔمؿ اعمٕمٔمٛملم 

وطم٤مُمؾ اًم٘مرآن همػم اًمٖم٤مزم ومٞمف  ،اهلل إيمرام ذي اًمِمٞمب٦م اعمسٚمؿ إن ُمـ إضمالل»

أصؾ اجلٗم٤مء شمرك اًمّمٚم٦م واًمؼم وضمٗم٤مه )واجل٤مذم قمٜمف  ،(اًمٖم٤مزم ومٞمف اعمج٤موز طمده)

رواه أسمق داود سمسٜمد طمسـ قمـ أيب . شوإيمرام ذي اًمسٚمٓم٤من اعم٘مسط ،(أسمٕمده وأىمّم٤مه
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 . ( )ؿمٕمري ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمفُمقؾمك إ

٤م سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ أصالً وًمٙمـ ُم٤م ًمٞمس ًمف قمال ىم٦م سمذًمؽ اًمٕمٔمٞمؿ احل٘مٞم٘مل ًمٞمس طمرًي

ىمٚمٞمؾ شمٕمٔمٞمؿ وضمدت ُمٜمف ( ًمٚمذي ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مهلل قمز وضمؾ)وسمٕمد هذا إن وىمع ًمف 

ٓ ضمرم ٓ ُمٗمر ُمـ ( ذم هذه احل٤مًم٦م)ٕن قمالىم٦م اًمتبٕمٞم٦م ُمٜمتٗمٞم٦م . رائح٦م آؾمت٘مالل

 "اًمّمٖمػم اجل٤مُمع"ذم ذح : وًمذًمؽ ىم٤مل اإلُم٤مم ومخر اإلؾمالم. اًمتِمبف سم٤مًمٕمب٤مدة

إُمس٤مك اًمّمقرة قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٕمٔمٞمؿ فم٤مهًرا ُمٙمروه ٕن ذًمؽ يِمبف قمب٤مدة »

إٟمام يٙمقن قمـ اًمدظمقل  يمذًمؽ اُمتٜم٤مع اعمالئٙم٦م (4)"احلٚمب٦م"أهب ٟم٘مٚمف قمٜمف ذم .شاًمّمٜمؿ

  .ذم سمٞم٧م ومٞمف صقرة ُمتخذة قمغم وضمف اًمتٕمٔمٞمؿ وإٓ ومال

شمٕم٤ممم ورد ذم هذا ٟمص سيح ذم احلدي٨م اعمذيمقر قمـ أيب هريرة ريض اهلل 

قمٜمف طمٞم٨م سملم أُملم اًمقطمل اًمسب٥م ذم قمدم دظمقًمف سم٠من اًمّمقرة يم٤مٟم٧م ُمٜم٘مقؿم٦م ذم 

واًمتٛمس شمٗم٤مدًي٤م ًمف أن ي٘مٓمع ومٞمجٕمؾ وؾم٤مدشملم ُمٜمبقذشملم شمقـمآن ومٚمق : وىم٤مل. اًم٘مرام

 .سم٘مل آُمتٜم٤مع سمٕمد ومام ذا طمّمؾ اًمتٗم٤مدي

وم٤مٟمتٗمك ىمقل اًمٕمت٤ميب ومٞمام يم٤مٟم٧م حت٧م ىمدُمٞمف أهن٤م شمٙمره يمراه٦م ضمٕمٚمٝم٤م ذم اًمبٞمقت 

سمؾ : أؿولضمؾ احلدي٨م وىمد شم٘مدم قمـ اًمٗمتح أٟمف ظمالف سيح يمالُمٝمؿ وٕ

سمٕمد ُم٤م روى  "ُمقـم٠مه"طمٞم٨م ىم٤مل ذم  شحمٛمد»ظمالف سيح يمالم حمرر اعمذه٥م 

                                                        

 4] 282/أظمرضمف اسمق داود رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب إدب، سم٤مب ذم شمٜمزيؾ اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ، اًمرىمؿ ( )

/211] 

 . 1 ق/4ومّمؾ ومٞمام يٙمره ذم اًمّمالة وُم٤مٓيٙمره ،، "احلٚمب٦م" (4)
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ُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ شمّم٤موير ُمـ سمس٤مط يبسط أو ومراش . وهبذا ٟم٠مظمذ»طمديث٤ًم ذم اعمٕمٜمك 

ّم٥م ٟمّمب٤ًم إٟمام يٙمره ُمـ ذًمؽ ذم اًمسؽم وُم٤م يٜم. يٗمرش أو وؾم٤مدة ومال سم٠مس سمذًمؽ

 "إوؾمط"أهب وىمد روى اًمٓمؼماين ذم . ( )شوهق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمٕم٤مُم٦م ُمـ وم٘مٝم٤مئٜم٤م

أٟمف » صذ اَّلل تعاػ ظؾقه وشؾمقمـ أيب هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف قمـ اًمٜمبل 

  أص٤مب (4)شرظمص ومٞمام يم٤من يقـم٠م ويمره ُم٤م يم٤من ُمٜمّمقسًم٤م

طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمّمقرة قمدم دظمقل اعمالئٙم٦م إٟمام هق »: إذ ي٘مقل "اعمحت٤مر"ذم رد  

  .( )شُمٕمٔمٛم٦م

إٟمام ٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م سمٞمت٤ًم ومٞمف يمٚم٥م : ىم٤مل اخلٓم٤ميب»: وذم اعمرىم٤مة ذح اعمِمٙم٤مة

وأُم٤م ُم٤م ًمٞمس سمحرام ُمـ يمٚم٥م  ،أو صقرة مم٤م حيرم اىمتٜم٤مؤه ُمـ اًمٙمالب واًمّمقر

 ،اًمّمٞمد واًمزرع واعم٤مؿمٞم٦م وُمـ اًمّمقرة اًمتل متتٝمـ ذم اًمبس٤مط واًمقؾم٤مدة وهمػممه٤م

 ،وإفمٝمر أٟمف قم٤مم ذم يمؾ يمٚم٥م وصقرة :اعمالئٙم٦م سمٞمتف ىم٤مل اًمٜمقوي ومال يٛمٜمع دظمقل

وإهنؿ يٛمتٜمٕمقن ُمـ اجلٛمٞمع إلـمالق إطم٤مدي٨م وٕن اجلرو اًمذي يم٤من ذم سمٞم٧م 

حت٧م اًمرسير يم٤من ًمف ومٞمف قمذر فم٤مهر ٕٟمف مل يٕمٚمؿ  صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٜمبل

ًمبٞم٧م وقمٚمٚمف وُمع هذا اُمتٜمع ضمؼمئٞمؾ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ُمـ دظمقل ا ،سمف

                                                        

، يمت٤مب اًمسػم، سم٤مب اًمتّم٤موير واجلرس (سمرواي٦م حمٛمد سمـ احلسـ)ضمف ُم٤مًمؽ رم اعمقـم٤م أظمر  ( )

 [13 /  ] 31/وُم٤م يٙمره ُمٜمٝم٤م، اًمرىمؿ

 [  / 2]أظمرضمف اًمٓمؼماٟمك رم اعمٕمجؿ إوؾمط  (4)

 (.2 2/ )رد اعمحت٤مر، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،   ( )
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 .أهب ُم٤م ٟم٘مٚمف اًم٘م٤مري ُم٘مًرا قمٚمٞمف.( )شسم٤مجلرو

حمتٛمؾ ذم اًمٙمٚم٥م  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم ورمحٜم٤م سمف-ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي : أؿول

ورضمع  "أؿمٕم٦م اًمٚمٛمٕم٤مت"قمغم ٟمزاع فم٤مهر ومٞمام اؾمتدل ًمف سمف وإن شمبٕمف ومٞمف اًمِمٞمخ ذم 

٤م رظمّمف اًمنمع ه وذًمؽ ٕٟمف يمؿ ُمـ ومرق سملم ُمؤآظمًرا إمم اؾمتثٜم٤مء يمٚم٥م حيؾ اىمتٜم٤م

حل٤مضم٦م وسملم ُم٤م وىمع ُمـ همػم اعمرظمص سمدون قمٚمؿ وُم٤م ُمثٚمف إٓ يمٜمج٤مؾم٦م ُمٕمٗمقة 

ذقًم٤م وأظمرى يمثػمة صغم ُمٕمٝم٤م ُمـ دون قمٚمؿ هب٤م أُم٤م ُم٤م ذيمر ذم اًمّمقرة ومال يٍمح 

أهنا »طمدي٨م ضمؼمئٞمؾ اعمذيمقر وأيًْم٤م أظمرج اًمبخ٤مري واإلُم٤مم أمحد قمـ أم اعم١مُمٜملم

صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف قه متاثقل ؾفتؽه افـبي ظذ شفوة ْلا شًسا ؾ ـاكت اختذت

وم٘مد »زاد أمحد  (4)شىم٤مًم٧م وم٤مختذت ُمٜمف ٟمٛمرىمتلم ومٙم٤مٟمت٤م ذم اًمبٞم٧م ٟمجٚمس قمٚمٞمٝم٤م وؾمٚمؿ

ًمٞمؽمك ذم  ^أهب وُم٤م يم٤من رؾمقل اهلل . )شرأيتف ُمتٙمئ٤ًم قمغم إطمدامه٤م وومٞمٝم٤م صقرة

هلل اًمبٞم٧م ؿمٞمئ٤ًم يٛمٜمع دظمقل ضمؼمئٞمؾ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمتسٚمٞمؿ سمؾ ذم طمديثٝم٤م ريض ا

اؿمؽمي٧م ٟمٛمرىم٦م ومٞمٝم٤م شمّم٤موير ومٚمام دظمؾ قمكم : ىم٤مًم٧م»شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م قمٜمد اًمٓمح٤موي 

ومرآه٤م شمٖمػم صمؿ ىم٤مل ي٤م قم٤مئِم٦م ُم٤م هذه وم٘مٚم٧م ٟمٛمرىم٦م اؿمؽميتٝم٤م ًمؽ  ^رؾمقل اهلل 

وم٤محلؼ أن آُمتٜم٤مع خمتص سمٖمػم (5)ششم٘مٕمد قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مل إٟم٤م ٓ ٟمدظمؾ سمٞمت٤ًم ومٞمف شمّم٤موير

                                                        

 [ 4 / 8] ،ّم٤مسمٞمح، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب اًمتّم٤مويرُمرىم٤مت اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعم  ( )

أظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمحف، يمت٤مب اعمٔم٤ممل، سم٤مب هؾ شمٙمرس اًمدٟم٤من اًمتل ومٞمٝم٤م اخلٛمر أو   (4)

 [812/ 4]21 4/خترق اًمزىم٤مق، اًمرىمؿ

 [413/  2] 1 42/أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمبؾ رم ُمسٜمده، اًمرىمؿ  ( )

اًمٙمراه٦م، سم٤مب اًمّمقر شمٙمقن ذم اًمثٞم٤مب، أظمرضمف اًمٓمح٤موى رم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر،يمت٤مب   (2)
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 .اعمٝم٤مٟم٦م واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ

اًمثالث ُمتالزُم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًمثالصم٦م صحٞمح ويسقغ احلٍم ذم ومٔمٝمر أن اًمٕمٚمؾ 

يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م وًمب٤مب اًمتح٘مٞمؼ أن أصؾ اًمٕمٚم٦م هق اًمتٕمٔمٞمؿ واًمتِمبف إٟمام ي٠ميت ُمـ 

اًمتٕمٔمٞمؿ وُمـ أضمؾ اًمتٕمٔمٞمؿ يٛمتٜمع ُمالئٙم٦م اًمرمح٦م ُمـ اًمدظمقل ًمذًمؽ أطمٚم٧م صقر 

قمٚمٞمٝم٤م  اإله٤مٟم٦م، سم٠من شمٙمقن ذم سمس٤مط جيٚمس قمٚمٞمف، وشمقـم٠م أي اًمّمقرة سمقضع اًم٘مدم

 .ذم طم٤مًم٦م اًم٘مٞم٤مم هذا شم٘مرير ًمٙمالم اعمِم٤ميخ وهلل احلٛمد

وإذا يم٤من يمؾ شمٕمٔمٞمؿ شمِمبًٝم٤م سمٕمب٤مدة اًمّمقرة ويمؾ شمِمبف سم٤مًمٕمب٤مدة : ثم أؿول

ُمقضم٥م ًمٜمٗمقر اعمالئٙم٦م ىمٓمًٕم٤م وم٤مًمتٗمرىم٦م سم٤مًمٕم٤مرض واًمالزم ٓ أصؾ هل٤م، وإٟمام قمرض 

ًمٞمس أٟمف يم٤من ( يٕمٜمل اًمتِمبف)واًمٜمّم٥م هبذا اًمٗمٕمؾ ( ًمٚمّمقر)اًمتٕمٔمٞمؿ ذم اًمتٕمٚمٞمؼ 

قم٤مرًض٤م ًمٚمّمقرة ٟمٗمسٝم٤م وم٤معمّمكم إذا ضمٕمؾ اًمّمقر ذم سمس٤مط ُمٗمروش سمٛمقضع 

ؾمجقده وؾمجد قمٚمٞمٝم٤م يم٤من هذا ُمثؾ اًمتٕمٚمٞمؼ واًمٜمّم٥م وُمٜمع قمٜمد ذًمؽ دظمقل 

 . اعمالئٙم٦م ٕن اُمتٜم٤مقمٝمؿ يم٤من ٕضمؾ اًمتٕمٔمٞمؿ واًمتٕمٔمٞمؿ ىمد وضمد

هل٤م ومام اؾمتٔمٝمره اًمِم٤مُمل همػم فم٤مهر وم٢من ومرق سم٠من ضمٕمٚمٝم٤م ذم اعمٗمروش إه٤مٟم٦م 

ومتٕم٤مرض شمٕمٔمٞمؿ اًمسجقد قمٚمٞمٝم٤م ومذًمؽ أُمر آظمر همػم يمقن اًمتٕمٔمٞمؿ قم٤مرًض٤م 

ذًمؽ ًمٞمس سمامٟمع ُمـ دظمقل » "احلٚمٞم٦م"وؾمتٕمٚمؿ ُم٤م ومٞمف سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم، أُم٤م ىمقل 

مل شمٗمد اًمٜمّمقص أن جمرد ضمٕمٚمٝم٤م ذم : ؾلؿوليمام أوم٤مدشمف هذه اًمٜمّمقص، ، شاعمالئٙم٦م

٘مقًمف ُمٜمبقذشملم شمقـمآن ومراش أو وؾم٤مدة خيرضمٝم٤م قمـ ُمٜمع اعمالئٙم٦م سمؾ ىمٞمدشمف سم

                                                                                                                                  

 [484/ 2]2 22/اًمرىمؿ
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رخص » "إوؾمط"وًمٚمٓمؼماين ذم ( )«جتعل بساًضا يوضل»ذم رواي٦م  "ًمٚمٜمس٤مئل"و

ومٛمـ ضمٕمٚمٝم٤م ذم سمس٤مط صمؿ قمٚم٘مف قمغم اجلدار يم٤مٕؾمت٤مر أو وضٕمف  (4)«ؾقَم ـان يوضل

ومٙمذا ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م ذم سمس٤مط صمؿ  ،قمغم اًمرأس طمرم ىمٓمًٕم٤م وُمٜمع اعمالئٙم٦م ُمـ اًمدظمقل

هق آُمتٝم٤من اعمٓمٚمؼ ومل حيّمؾ أٓ شمرى إمم ُم٤م ذم وسم٤مجلٛمٚم٦م اًم٘مّمد  ،ؾمجد قمٚمٞمٝم٤م

 ٕهن٤م يٙمره ٓ ضمٚمقؾمف أو ىمٞم٤مُمف ُمقضع ذم يم٤مٟم٧م إذا» "اعمحٞمط"قمـ  "اًمبحر"

 يم٤مٟم٧م إن هل٤م شمٕمٔمٞمؿ ٕٟمف يٙمره ىم٤مئٛم٦م يم٤مٟم٧م إن اًمقؾم٤مدة قمغم ويمذًمؽ هب٤م اؾمتٝم٤مٟم٦م

م ًمإلُم٤م "ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"ُمـ  "احلٚمٞم٦م"أهب وإمم ُم٤م ذم .( )ششمٙمره ٓ ُمٗمروؿم٦م

يٙمره ُم٤م يٙمقن قمغم اًمقؾم٤مئد اًمٙمب٤مر أي ٟٓمتّم٤مسمف سمٙمؼمه٤م ويمذًمؽ يمؾ »اًمبزدوي 

رء يٜمّم٥م ومٞمّمػم شمٕمٔمٞماًم ًمف وم٠مُم٤م إذا يم٤مٟم٧م حت٘مػًما ًمف ومال سم٠مس يم٤مًمبس٤مط اعمٗمروش 

أهب وىمد شم٘مدم ُمٕمٜم٤مه قمـ .شواًمقؾم٤مدة اعمٚم٘م٤مة ٕن ذم ذًمؽ اؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مًمّمقرة

 ."اًمتبٞملم"و "اًمٙم٤مذم"و "اهلداي٦م"

ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م ُمٜمّمقسم٦م أو ُمٕمٚم٘م٦م أو َم تؽره افصورة خؾف ادصع إك: ثم أؿول

ٓ »ُمٜم٘مقؿم٦م ذم اجلدار أو ُمٚمّم٘م٦م ذم ُمرآة وهذا شمٕمٔمٞمؿ ىمٓمًٕم٤م وم٤مٟمتٗمك ىمقل اعمٕمراج 

يمام شم٘مدم وًمٞم٧م ؿمٕمري إذا اٟمتٗمٞم٤م ومام اعمقضم٥م ًمٚمٙمراه٦م، وم٢من ش شمٕمٔمٞمؿ ومٞمف وٓ شمِمبف

 .ومال اُمتٜم٤مع ُمٞمؾ إمم اًمتٛمسؽ سم٤مُمتٜم٤مع اعمالئٙم٦م، ىمٚمٜم٤م إذ ٓ شمٕمٔمٞمؿ

                                                        

 8]22 2/أظمرضمف اًمٜمس٤مئك رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمزيٜم٦م، ذيمر أؿمد اًمٜم٤مس قمذاسم٤م، اًمرىمؿ ( )

/4 2 ] 

 [  / 2]  211/ أظمرضمف اًمٓمؼماٟمك رم اعمٕمجؿ إوؾمط، اًمرىمؿ  (4)

 [43/ 4]٤م، اًمبحر اًمرائؼ، يمت٤مب اًمّمالة،  سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم( ) 



 

 
 

 581 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 
أيام رء أُمر اًمنمع سمتٕمٔمٞمٛمف وأوضم٥م إه٤مٟمتف ًمق قم٤مُمٚمتف ُمٕم٤مُمٚم٦م ومٞمٝم٤م  :ثم أؿول

: شمٕمٔمٞمؿ ًمف ُمـ ضمٝم٦م وإه٤مٟم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ومٝمق طمرام ممٜمقع، وٓ يسقغ أن ٟم٘مقل

 .شمس٤موي اًمتٕمٔمٞمؿ واإله٤مٟم٦م سمٕمد ُم٤م شمٕم٤مرض٤م

صمـ إذ ٓ جيتٛمع احلالل واحلرام إٓ همٚم٥م احلرام واقمتؼم هذا سمٛمـ ي٘مبؾ اًمق

سمؾ حيرم ٕٟمف ! ويرضسمف سم٤مًمٜمٕمؾ ومٝمؾ ي٘م٤مل شمٙم٤موم٠م اًمت٘مبٞمؾ واًمرضب ومٞمجقز؟ يمال

 .ظمٚمط قمٛماًل ص٤محل٤ًم وآظمر ؾمٞمئ٤ًم

اًمّمقرة ذم » "يمت٤مب إصؾ"ًمذًمؽ يمره حمرر اعمذه٥م اإلُم٤مم حمٛمد ذم 

اًمسج٤مدة ُمٓمٚمً٘م٤م، ٕن اًمسج٤مدة ُمٕمٔمٛم٦م ويمقن اًمّمقرة ومٞمٝم٤م شمٕمٔمٞمؿ هل٤م ومل يب٤مل سم٠من 

ض وآومؽماش إه٤مٟم٦م ًمٚمّمقرة ويقضع اًم٘مدم قمٚمٞمٝم٤م اًمسج٤مدة شمٗمرش قمغم إر

وم٤مًمقضمف أن اًمتٕمٔمٞمؿ ُمٙمروه ُمٓمٚمً٘م٤م وإن اؾمتّمح٥م إه٤مٟم٦م . شوهذا ُمٜمتٝمك اإله٤مٟم٦م

ذم . يمام أن إه٤مٟم٦م اعمٕمٔمٛملم ذم اًمديـ طمرام ُمٓمٚمً٘م٤م وإن يم٤من ُمٕمف أًمػ شمٕمٔمٞمؿ

 ( ).شأـمٚمؼ اًمٙمراه٦م ذم إصؾ ٕن اعمّمغم ُمٕمٔمؿ»: "اهلداي٦م"

 ؾم٤مئر سملم ُمـ ُمٕمٔمؿ ًمٚمّمالة أقمد اًمذي اًمبس٤مط أن وُمٕمٜم٤مه»: ذم اًمٕمٜم٤مي٦م

 أن يٜمبٖمل ومال سم٢مه٤مٟمتٝم٤م أُمرٟم٤م وٟمحـ هل٤م شمٕمٔمٞمؿ ٟمقع يم٤من صقرة ومٞمف يم٤من وم٢مذا، اًمبسط

 .(4)ش يسجد مل أو قمٚمٞمٝم٤م ؾمجد ُمٓمٚم٘م٤م اعمّمغم ذم يٙمقن

                                                        

 [44 /  ]اهلداي٦م، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،   ( )

ويٙمره ًمٚمٛمّمكم أن ( )ومّمؾ)اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م قمغم ه٤مُمش ومتح اًم٘مدير، يمت٤مب اًمّمالة،   (4)

 (. 2 / )يٕمب٨م سمثقسمف أو سمجسده، 
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وضمف سمف اًمٕمالُم٦م اًمِم٤مُمل قمدم اًمتٕمٔمٞمؿ وهمػمه وم٤مٟمتٗمك ُم٤م  "اًمتبٞملم"وُمثٚمف ذم 

غم ؾمؽم أو طم٤مئط واؾمت٘مر قمرش اًمتح٘مٞمؼ قمغم شمالزم اًمٕمٚمؾ قم ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م ظمٚمٗمف

 .اًمثالث وهلل احلٛمد

 :اًمتِمبف ٟمققم٤من: -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ  – ثم أؿول

اًمٕم٤مم اًمذي يت٠مشمك سم٢مُمس٤مك اًمّمقرة اعمٛمٜمققم٦م قمغم وضمف اًمتٕمٔمٞمؿ : األول 

 .ُمٓمٚمً٘م٤م، يمام شم٘مدم حت٘مٞم٘مف واًمتٍميح سمف قمـ اإلُم٤مم ومخر اإلؾمالم

ر زي٤مدة قمغم هذا سمٗمٕمؾ أو هٞمئ٦م ًمٚمٛمّمكم ُمثالً إظمص اًمذي ئمٝم :واآلخر

اإلشمٞم٤من سم٠مومٕم٤مل اًمّمالة سمجٕمؾ اًمّمقرة ٟمّم٥م اًمٕملم وهذا أؿمد وأظمب٨م وهذا 

 شاًمتٕمٔمٞمؿ أقمؿ» :"اًمِم٤مُمل"أظمص ٓ حم٤مًم٦م ُمـ ٟمٗمس اًمتٕمٔمٞمؿ وقمٚمٞمف يّمدق ىمقل 

وطمٞم٨م يقضمد هذا اًمٜمقع  شاًمزي٤مدة أن ًمٞمس ُمداًرا سمؾ يقضم٥م» :"احلٚمٞم٦م"وىمقل 

٦م حتريؿ وإٓ وم٢مُمس٤مك اًمّمقرة ذم اًمبٞم٧م قمغم وضمف اًمتٕمٔمٞمؿ شمٙمره اًمّمالة يمراه

 .ممٜمقع ىمٓمًٕم٤م

زاد ذم . شهذه اًمٙمراه٦م يمراه٦م حتريؿ»: "رد اعمحت٤مر"و "اًمبحر"و "احلٚمٞم٦م"ذم 

يٜمبٖمل أن يٙمقن طمراًُم٤م ٓ ُمٙمروًه٤م إن صمب٧م اإلمج٤مع أو ىمٓمٕمٞم٦م اًمدًمٞمؾ »: "اًمبحر"

 .شًمتقاشمره

 : اًمٕمٜم٤مي٦مذم. وقمـ هذا يت٠مشمك ذم اًمّمالة يمراه٦م شمٜمزيف

أهب وذم . ( )شٕن شمٜمزيف ُمٙم٤من اًمّمالة قمام يٛمٜمع دظمقل اعمالئٙم٦م ُمستح٥م»

                                                        

ويٙمره ًمٚمٛمّمكم أن ( )ومّمؾ)اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م قمغم ه٤مُمش ومتح اًم٘مدير، يمت٤مب اًمّمالة،   ( )
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أهب هذه هل اًمٙمراه٦م .( )شومتٙمقن اًمٙمراه٦م شمٜمزهيٞم٦م»طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمالُم٦م ؾمٕمدي أومٜمدي 

وسمت٘مريرٟم٤م هذا فمٝمر . ؾم٤مري٦م ُمـ اعمٙم٤من إمم اًمّمالة( اسمـ اهلامم)اًمتل اقمتؼمه٤م اعمح٘مؼ 

ذم طمؼ اًمّمالة ذم ُمس٠مًم٦م اًمّمقرة اعمراد سمف ش رهيم»أن ُم٤م أـمٚمؼ ذم اًمٙمت٥م ُمـ ًمٗمٔم٦م 

 .إقمؿ ُمـ يمراه٦م اًمتحريؿ واًمتٜمزيف

فم٤مهر يمالم قمٚمامئٜم٤م أن ُم٤م ٓ ي١مصمر يمراه٦م ذم »: وقمٚمٞمف يست٘مٞمؿ ىمقل اًمِم٤مُمل

اًمّمالة ٓ يٙمره إسم٘م٤مءه وىمد سح ذم اًمٗمتح وهمػمه سم٠من اًمّمقرة اًمّمٖمػمة ٓ شمٙمره 

ذم اًمّمالة هق اًمتِمبف اخل٤مص وذم  أهب وإٓ ومٕمٚم٦م يمراه٦م اًمتحريؿ. (4)شذم اًمبٞم٧م

اإلسم٘م٤مء هق اًمتٕمٔمٞمؿ وىمد اقمؽمف أٟمف أقمؿ ُمـ اًمتِمبف واٟمتٗم٤مء إظمص ٓ يقضم٥م 

 .اٟمتٗم٤مء إقمؿ

وىمد فمٝمر سمام ىمررٟم٤م أن اًمس١مال اًمذي ذيمره اعمح٘مؼ مل يٙمـ وارًدا ُمـ  :أؿول

 .أصٚمف وم٢من اعمٜمتٗمل قمٜمد آؾمتدسم٤مر هق اًمتِمبف اخل٤مص وٓ شمٜمحٍم اًمٙمراه٦م ومٞمف

فمٝمر أيًْم٤م أن اجلقاب اًمذي أسمداه ًمٞمس مم٤م أسمداه، سمؾ هق ُمٗم٤مد يمالم : لأؿوو

 .اعمِم٤ميخ وشمٕمٚمٞمٚمٝمؿ سم٤مُمتٜم٤مع اعمالئٙم٦م

قمغم ُمس٠مًم٦م  "احلٚمبل"فمٝمر أيًْم٤م أن اًمس١مال اًمذي أورد اعمح٘مؼ : أؿولو

                                                                                                                                  

 ( 2 / )يٕمب٨م سمثقسمف أو سمجسده،

ضمٚمبك قمغم اًمٕمٜم٤مي٦م، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م، طم٤مؿمٞم٦م اًمسٕمدى   ( )

( / 2  ) 

 (.1 2/ )، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،رد اعمحت٤مر  (4)
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وم٤مًمتِمبف [ اًمتِمبف]اًمسجقد قمغم اًمتّمقير مل يٙمـ وارًدا أيًْم٤م ٕٟمف إن اٟمتٗمك ومٞمف 

سمؾ ٓ ٟمسٚمؿ [ صدق آٟمتٗم٤مء ومٝمق اٟمتٗم٤مء اًمتِمبف اخل٤مص إن ومرضٜم٤م: أي]اخل٤مص 

اٟمتٗم٤مءه أيًْم٤م وم٢من اًمسجقد قمغم اًمتّمقير يِمبف قمب٤مدشمف ىمٓمًٕم٤م يمام ٟمص قمٚمٞمف ذم 

: وٟمّمف "اًمتبٞملم"وذم . شاًمسجقد قمٚمٞمٝم٤م يِمبف قمب٤مدة إوصم٤من»: "اًمٙم٤مذم وًمٗمٔمف"

أن ٓ » وم٤مٟمتٗمك ُم٤م ذيمر اًمٕمالُم٦م اًمِم٤مُمل ( )شاًمسجقد قمٚمٞمٝم٤م يِمبف قمب٤مدهت٤م ومٞمٙمره»

 .ششمِمبف ومٞمف

وفمٝمر أيًْم٤م إن شمٜمزًمٜم٤م وؾمٚمٛمٜم٤م اٟمتٗم٤مء اخل٤مص أن اجلقاب اًمذي أسمداه ذم : أؿول

 .وفمـ أهنؿ مل يذيمروه يمالُمٝمؿ حمٞمط سمف يمام قمٚمٛم٧م وهلل احلٛمد "احلٚمٞم٦م"

 :وبتحؼقؼـا هذا َيصل افتوؾقق ِف مسلفتغ: أؿول

يمثرون يمراه٦م اًمّمالة طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمّمقرة ظمٚمٗم٤م ومٛمـ أصمب٧م وهؿ إ :األوػ

وضمٕمٚمف ذم اًمتٜمقير، إفمٝمر، أصمب٧م يمراه٦م اًمتٜمزيف، وُمـ ٟمٗمك وهق اًمذي ُمِمك قمٚمٞمف 

واقمتٛمده ذم اًمٖم٤مي٦م  "اًمٜم٘م٤مي٦م"وضمزم سمف ذم ُمتٜمف  "ذح اًمقىم٤مي٦م"صدر اًمنميٕم٦م ذم 

وشمبٕمف اسمـ يمامل سم٤مؿم٤م ذم  "اًمٗمتح"واإلُم٤مم اًمٕمت٤ميب يمام ذم  "واًمدرر "اًمتبٞملم"يمام ذم 

 .يؿٟمٗمل يمراه٦م اًمتحر "اإليْم٤مح"

ٟمٗمك اإلُم٤مم  ،اًمّمالة قمغم ؾمج٤مدة ومٞمٝم٤م شمّم٤موير إذا مل يسجد قمٚمٞمٝم٤م :وافثاكقة

واًمٙمؾ صحٞمح  "إصؾ"وأصمبتٝم٤م ذم » "اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"حمٛمد اًمٙمراه٦م ذم 

سم٤مًمتقزيع أي يٙمره شمٜمزهًي٤م ٓ حترياًم واًمقضمف ومٞمٝم٤م وضمقد اًمتِمبف اًمٕم٤مم دون اخل٤مص 

                                                        

 [21 /  ]ره ومٞمٝم٤م، يمت٤مب اًمّمالة،شمبٞملم احل٘م٤مئؼ، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙم  ( )
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تّمقير ذم اعمّمكم شمٕمٔمٞمؿ ًمف يمام أُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ومألن وضع اًم ،وذًمؽ فم٤مهر ذم إومم

ؾمٛمٕم٧م ويمؾ شمٕمٔمٞمؿ ًمف شمِمبف سمٕمب٤مدشمف يمام قمٚمٛم٧م ويمؾ صالة يم٤من ُمٕمٝم٤م اًمتٚمبس 

هبذا اًمتِمبف يمره٧م وٓ يٜم٤مومٞمٝم٤م وضمقد آؾمتٝم٤مٟم٦م سمقضمف آظمر يمام ىمدُمٜم٤م وم٤مٟمتٗمك ُم٤م 

طمٞم٨م ىم٤مل ىمٚم٧م يٚمزم قمغم هذا أن يٙمقن ُم٤م ذم إصؾ  "احلٚمٞم٦م"ذيمر هٝمٜم٤م ذم 

 أهب. ( )شُم٤م ٓ خيٗمكومٞمام قمداه وومٞمف  "اجل٤مُمع" وُم٤م ذم ُمقضققًم٤م ذم اعمّمغم ٓ همػم

رمحف اهلل -: سمؾ يمالمه٤م ذم اعمّمغم وٓ سمٕمد ومٞمف واًمتٓمبٞمؼ ُم٤م ذيمرٟم٤م ىم٤مل: أؿول

وإطمسـ أن ي٘م٤مل فم٤مهر اًمٙمت٤مسملم اًمتٕم٤مرض ومٞمام قمدا ُمقضع اًمسجقد » -(4)شمٕم٤ممم

٤م أن يٙمقن ُم٤م ذم وم٢مُم٤م أن يٙمقن ُم٤م ذم اجل٤مُمع ُمـ اًم٘مٞمد اعمذيمقر ىمٞمًدا اشمٗم٤مىمٞم٤ًم وإُم

إػ ما يف األصل من  "اجلامع"اهـ يريد أن افتوؾقق إما بنرجاع ما يف .( )«عاجل٤مم

إضالق افؽراهة شواء ـاكت ىف حمل افسجود أو ؽره وافتؼققد بؽوهنا ؾقه وؿع 

 .وؾاًؿا أو بنرجاع ما يف األصل إػ ما يف اجلامع بحؿل ادطؾق ظذ ادؼقد

وم٢من  "اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"ُمراضمٕم٦م رير مل يتٞمرس ًمف ويم٠مٟمف قمٜمد هذا اًمتح: أؿول

قمب٤مرشمف ٓ حتتٛمؾ ُم٤م ذيمر ُمـ إًمٖم٤مء اًم٘مٞمد وإٟمام يم٤من ُمس٤مهمف ًمق يم٤من ُمٜمٓمقىمف يمراه٦م 

ومٙم٤من يٗمٞمد قمدم اًمٙمراه٦م ذم همػمه  ،اًمّمالة ُم٘مٞمًدا سمٙمقن اًمّمقرة ذم حمؾ اًمسجقد

ذم وًمٞمس يمذًمؽ سمؾ أصؾ ُمٜمٓمقىمف ُم٤م يٜم٤م ،ومٞم٘م٤مل إن اًم٘مٞمد اشمٗم٤مىمل ،سمٓمريؼ اعمٗمٝمقم

                                                        

 (22 ص )غم يمام رم ُمٜمٞم٦م اعمّمغم قمغم ه٤مُمش ُمٜمٞم٦م اعمّمغم، سمحقاًم٦م احلٚمٞم٦م، جاًمتٕمٚمٞمؼ اعم  ( )

 .ص٤مطم٥م احلٚمب٦م: اعمراد سمف هٜم٤م   (4)

 .ُمٚمت٘مٓم٤م 1 ق/4ومّمؾ ومٞمام يٙمره ذم اًمّمالة وُم٤مٓيٙمره ،، "احلٚمب٦م"  ( )
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ٓ سم٠مس »: "اجل٤مُمع"هذا ٟمص  ؛وم٠ميـ اعمس٤مغ عم٤م ذيمروا ،إصؾ أقمٜمل قمدم اًمٙمراه٦م

رمحف اهلل - :أهب ىم٤مل. ( )شأن يّمكم قمغم سمس٤مط ومٞمف شمّم٤موير وٓ يسجد قمغم اًمتّم٤موير

ٕٟمف ٓ ئمٝمر وضمف اًم٘مقل سمٙمراه٦م اًمّمالة قمغم ( أي اًمث٤مين)وهذا أومم  -شمٕم٤ممم

 . (4)ق ٓزم إول سمخالف اًمث٤مينسمس٤مط يمبػم ومٞمف صقرة حت٧م ىمدم اعمّمكم وه

صمؿ ٓ وضمف ئمٝمر ًمت٘مٞمٞمده سم٤مًمٙمبػم سمٕمد ومرض  ،ىمد أومدٟم٤مك اًمقضمف ومتِمٙمر: أؿول

ذم هذا اًمبح٨م يمٚمف همػم أٟمف  "اًمبحر"اًمّمقرة حت٧م اًم٘مدم واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وشمبٕمف 

أـمٚمؼ اًمٙمراه٦م ذم إصؾ ومٞمام إذا يم٤من قمغم اًمبس٤مط اعمّمكم قمٚمٞمف صقرة ٕن »: ىم٤مل

ٚمٞمف ُمٕمٔمؿ ومقضع اًمّمقرة ومٞمف شمٕمٔمٞمؿ هل٤م سمخالف اًمبس٤مط اًمذي ًمٞمس اًمذي يّمكم قم

: وم٘م٤مل "احلٚمٞم٦م"أهب ومحٛمؾ اًمبس٤مط قمغم اًمسج٤مدة يمام محٚمٜم٤م صمؿ شمبع . ( )شسمٛمّمكم

اًمت٘مٞمٞمد سمٛمقضع اًمسجقد ومٞمٜمبٖمل أن حيٛمؾ إـمالق  "اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"وشم٘مدم قمـ »

  أهب. (2)شهن٤م إذا يم٤مٟم٧م حت٧م ىمدُمٞمف ٓ يٙمره اشمٗم٤مىًم٤مإإصؾ قمٚمٞمف و

داظمؾ حت٧م يٜمبٖمل ومٝمق ش أن حيٛمؾ»ُمٕمٓمقف قمغم ىمقًمف ش إهن٤م»ىمقًمف و: أؿول

وىمد قمٚمٛم٧م ُم٤م ومٞمف سمؾ شمٙمره ذم  ،سمح٨م ُمٜمف سمٜم٤مء قمغم ُم٤م محؾ قمٚمٞمف يمالم إصؾ

                                                        

أيـ يستح٥م ًمف أن ي٘مقم وُم٤م يٙمره ًمف أن  اجل٤مُمع اًمّمٖمػم يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ذم اإلُم٤مم ( )

 [82ص ]يّمكم إًمٞمف، 

غم يمام رم ُمٜمٞم٦م اعمّمغم قمغم ه٤مُمش ُمٜمٞم٦م اعمّمغم، سمحقاًم٦م احلٚمٞم٦م، ُمٙمروه٤مت جاًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اعم  (4)

 (22 ص )اًمّمالة، 

 [   1 / 4]اًمبحر اًمرائؼ،يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،    ( )

 .اعمرضمع اًمس٤مسمؼ  (2)
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ٓ يٙمره ًمق يم٤مٟم٧م »وهمػمه  "اًمدر"وإن يم٤مٟم٧م حت٧م اًم٘مدم وُم٤م ذم  ،اعمّمغم ُمٓمٚمً٘م٤م

 اًمسج٤مدة سمدًمٞمؾ أهب خمّمقص سمٖمػم.( )شحت٧م ىمدُمٞمف أو حمؾ ضمٚمقؾمف ٕهن٤م ُمٝم٤مٟم٦م

وُم٤م قمٚمٚمقا سمف ؿم٤مُمؾ  ،اًمدًمٞمؾ وىمد ٟم٘مٚمقا ىم٤مـمب٦م قمـ إصؾ إـمالق اعمرؾمؾ ذم اعمّمغم

ذم سمس٤مط همػمه ٓ يٙمره إذا صغم قمٚمٞمف ومل يسجد  ،ٟمٕمؿ ،ًمٙمؾ صقرة يمام ٓ خيٗمك

قمٚمٞمٝم٤م وإن مل شمٙمـ حت٧م ىمدُمٞمف سمؾ وًمق يم٤مٟم٧م أُم٤مُمف ًمقضمقد اإله٤مٟم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م ُمع قمدم 

ًمٗمخر اإلؾمالم  "ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"ٟم٘ماًل قمـ  "ٚمٞم٦ماحل"اًمتٕمٔمٞمؿ سمقضمف ىم٤مل ذم 

 .(4)شٓ يٙمره أن يّمكم دون وؾم٤مدة قمٚمٞمٝم٤م شمّم٤موير»

صمؿ اعمراد سم٤مًمقؾم٤مدة اًمّمٖمػمة دون  "اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"هق ٟمص ٟمٗمس : أؿول

يمبػمة شمقرث اًمّمقرة اٟمتّم٤مسًم٤م يمام شم٘مدم صمؿ ٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ أن اًمتقومٞمؼ اًمذي ذيمره 

ا اعمح٘مؼ، ٕن ومٞمف إمه٤مل أطمدمه٤م ذم سمٕمض ُمتٜم٤موٓشمف أومم مم٤م اظمت٤مره هذ "اًمٗم٘مػم"

رمحٝمؿ -وومٞمام ذيمرت إقمامل يمٚمٞمٝمام ذم يمٚمف، وم٤مٟمٔمر إمم يمثرة اًمٗمقائد ذم يمالم اعمِم٤ميخ 

وهٙمذا يمالُمٝمؿ إذا أُمٕمـ ومٞمف اًمٜمٔمر وؾم٤مقمد اًمتقومٞمؼ ُمـ اًمٚمٓمٞمػ اخلبػم  -اهلل شمٕم٤ممم

 .قمز ضمالًمف وهلل احلٛمد

ح٧م قمغم وضمف أطمسـ، وًمٙمـ سم٘مل اًمٕمٚم٦م؛ وإن ٟم٘م: وسمف أؾمتٕملم: ثم أؿول

أقمؿ  إذا ـاكت ظؾة افؽراهة افتشبه بافعبادة شواء ـان افتشبهسمٕمض شمٜم٘مٞمح قمٔمٞمؿ، 

أو أظمص ومالسمد أن شمٙمقن اًمّمقرة ُمـ ضمٜمس ُم٤م يٕمبده اعمنميمقن ٕن ُم٤م ٓ يٕمبده 

                                                        

 [238/  ]اًمدر اعمخت٤مر   ( )

 ( 2 ص )غم يمام رم ُمٜمٞم٦م اعمّمغم قمغم ه٤مُمش ُمٜمٞم٦م اعمّمغم، سمحقاًم٦م احلٚمٞم٦م، جاًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اعم (4)
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اعمنميمقن ًمٞمس ذم طمٙمؿ اًمقصمـ طمتك يٙمقن ذم إسم٘م٤مئف قمغم وضمف اًمتٕمٔمٞمؿ أو ذم 

دة اًمقصمـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل وًمذًمؽ يٕمٚمٚمقن اًمٙمراه٦م سم٤مًمٕمب٤مدة اًمّمالة إًمٞمف شمِمبف سمٕمب٤م

 :ُمثاًل . وقمدُمٝم٤م سمٕمدُمٝم٤م طمٞم٨م ي٘مقًمقن اعمنميمقن ٓ يٕمبدوٟمف ومال يمراه٦م

صقرة صٖمػمة ٓ شمبدو شمٗم٤مصٞمؾ أقمْم٤مءه٤م ًمٚمٜم٤مفمر إذا وضٕم٧م قمغم إرض ٓ  (8) 

. شمقرث اًمٙمراه٦م ٕٟمف ًمٞمس قم٤مدة اعمنميملم قمب٤مدة ُمثؾ هذه اًمّمقرة اًمّمٖمػمة

ًمق يم٤مٟم٧م اًمّمبقرة صبٖمػمة سمحٞمب٨م ٓ »: "اًمتبٞملم"و "اًمٙم٤مذم"و "داي٦ماهل"ذم 

 .( )ششمبدو ًمٚمٜم٤مفمر ٓ يٙمره ٕن اًمّمٖم٤مر ضمدًا ٓ شمٕمبد

 :وِف ؾتح افؼدير

أهب وذم ذًمؽ آصم٤مر ُم٠مصمقرة قمـ .(4)شومٚمٞمس هل٤م طمٙمؿ اًمقصمـ ومال شمٙمره ذم اًمبٞم٧م»

وطمذيٗم٦م  ،دوقمبد اهلل سمـ ُمسٕمق ،ؾم٤مداشمٜم٤م اًمّمح٤مسم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم اًمٗم٤مروق إقمٔمؿ

وأيب ُمقؾمك  ،وأيب هريرة ،وقمبد اهلل سمـ قمب٤مس ،وٟمٕمامن سمـ ُم٘مرن ،سمـ اًمٞمامن

وؾمٞمدٟم٤م اًمٜمبل داٟمٞم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم يمام  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ-إؿمٕمري 

 ."احلٚمٞم٦م"سمٞمٜمٝم٤م ذم 

ُم٘مٓمققم٦م اًمرأس وممحبقة اًمقضمبف ٓ شمٙمبره ٕهنب٤م ٓ شمٕمببد وٓ يٙمٗمبل حمبق  (4)

ذم . ع إرسمع ُمـ اًمٞمديـ واًمرضمٚملم ًمٜمٗمبل اًمٙمراهب٦ماحل٤مضم٥م واًمٕملم وٓ ىمٓم

ُم٘مٓمققم٦م اًمرأس ٓ شمٙمره ٕهن٤م ٓ شمٕمبد سمدون اًمبرأس »: "اًمبحر"و "اًمتبٞملم"

                                                        

 (44 / : )اهلداي٦م  ( )

 [2 2/  ]ذح ومتح اًم٘مدير  (4)
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 .( )شقمتب٤مر سم٢مزاًم٦م احل٤مضمبلم أو اًمٕمٞمٜملم ٕهن٤م شمٕمبد سمدوهنامإقم٤مدة وٓ

 (4.)شممحق اًمرأس ًمٞمس سمتٛمث٤مل ٕٟمف ٓ يٕمبد سمدون اًمرأس»: "اهلداي٦م"ىم٤مل ذم 

 ( ).شأٟمف ٓ يٕمبد سمال رأس ومٙم٤من يم٤مجلامدات»: "ٜم٤مي٦ماًمٕم"وذم 

ٓ اقمتب٤مر »: واًمٚمٗمظ ًمف "اًمبحر"و "احلٚمٞم٦م"و "اًمٗمتح"و "اخلالص٦م"وذم 

سمحرف  "احلٚمٞم٦م"صمؿ  "اخلالص٦م"أهب ويمذا هق ذم (2).شسم٘مٓمع اًمٞمديـ أو اًمرضمٚملم

أهب أقمٜمل (2).شًمق ىمٓمع يدهي٤م ورضمٚمٞمٝم٤م ٓ شمرومع اًمٙمراه٦م»اًمؽمديد وًمٗمظ اعمح٘مؼ 

 .اجلٛمع وهق اعمراد سمحرف

ُمٕمٚماًل ًمٙمٚمت٤م اعمس٠مًمتلم أي اًمّمٖمػمة وُم٘مٓمققم٦م اًمرأس ٕهن٤م  "اًمٖمٜمٞم٦م"وطمرر ذم 

 (2) .ٓ شمٕمبد وم٤مٟمتٗمك اًمتِمبف اًمذي هق ؾمب٥م اًمٙمراه٦م

أو ُمّمبب٤مح ٓ يمراه٦م ومٞمام إذا يم٤من اًمِمٛمع أو اعمّمب٤مح أو اًم٘مٜمبديؾ أو اًمٚمٛمبب٦م  ( )

وًمق يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مر اعمتٝمب٦م أو شمٜمقر ُمـ . شمٕمبداًمٖم٤مز أو اًمٗم٤مٟمقس أُم٤مم اعمّمكم ٕهن٤م ٓ 

                                                        

، اًمبحر [22 /  ]شمبٞملم احل٘م٤مئؼ، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م، يمت٤مب اًمّمالة،  ( )

 [   1 / 4]ب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،  اًمرائؼ،يمت٤م

 (44 / )اهلداي٦م  (4)

اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م قمغم ه٤مُمش ومتح اًم٘مدير، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة،   ( )

( / 2 ) 

 [     / 4]اًمبحر اًمرائؼ،يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،   (2)

 [2 2/  ]ر ذح ومتح اًم٘مدي (2)

 (23 ص )همٜمٞم٦م ااعمستٛمغم ذح ُمٜمٞم٦م اعمّمغم، يمراه٦م اًمّمالة،  (2)
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مجرة أو وـمٞمس أو ُمقىمد أو يم٤من أُم٤مم اعمّمكم ذم اًمّمالة يمره٧م ٕن اعمجقس 

 .شمٕمبده٤م

 :سمٕمد اًمٕمب٤مرة اًمتل ذيمرت آٟمًٗم٤م "اًمٕمٜم٤مي٦م"ذم 

ومّم٤مر يم٤مًمّمالة إمم ؿمٛمع أو رساج ذم أهنام ٓ يٕمبدان ويٙمره ًمق يم٤من سملم يديف »

 ( ).شيم٤مٟمقن ومٞمف مجر أو ٟم٤مر ُمقىمدة

 :حت٧م ُمس٠مًم٦م اًمِمٛمع "اًمٗمتح"ذم 

  (4).شٕهنؿ ٓ يٕمبدوٟمف سمؾ اًمرضام مجًرا وٟم٤مًرا»

أو ؿمٛمع أو » -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-: ىم٤مل: "اًمبحر اًمرائؼ"و "شمبٞملم احل٘م٤مئؼ"وذم 

رساج ٕهنام ٓ يٕمبدان واًمٙمراه٦م سم٤مقمتب٤مره٤م وإٟمام يٕمبده٤م اعمجقس إذا يم٤مٟم٧م ذم 

 ( ) .ال يٙمره اًمتقضمف إًمٞمٝم٤م قمغم همػم ذًمؽ اًمقضمفاًمٙم٤مٟمقن وومٞمٝم٤م اجلٛمر أو ذم اًمتٜمقر وم

 أهب

ومرضمع إمم  (2)شواًمٙمراه٦م سم٤مقمتب٤مره٤م»: ذم ىمقًمف "اًمتبٞملم"شمبع  "اًمبحر": أؿول

 .اًمّمقاب

                                                        

اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م قمغم ه٤مُمش ومتح اًم٘مدير، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة،   ( )

( / 2 ) 

 [2 2/  ]ذح ومتح اًم٘مدير  (4)

    [2 / 4]اًمبحر اًمرائؼ،يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،   ( )

 [   2 / 4]اًمبحر اًمرائؼ،يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،   (2)
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أن ىمٓمع اًمرأس ومال سم٠مس سمف ٕٟمف ٓ يٕمبد سمال رأس وهلذا ًمق صغم »: وذم اًمٙم٤مذم

أو ؿمٛمع أو رساج ٓ، إمم شمٜمقر أو يم٤مٟمقن ومٞمف ٟم٤مر يمره ٕٟمف يِمبف قمب٤مدهت٤م وإمم ىمٜمديؾ 

 .( )شًمٕمدم اًمتِمبف

ُمـ »: ًمإلُم٤مم ؿمٛمس إئٛم٦م اًمرسظمز "اعمحٞمط"ٟم٘ماًل قمـ  "اهلٜمدي٦م"وذم 

شمقضمف ذم صالشمف إمم شمٜمقر، ومٞمف ٟم٤مر شمتقىمد، أو يم٤من ومٞمف ٟم٤مر، يٙمره، وًمق شمقضمف إمم 

 (3).شىمٜمديؾ، أو إمم رساج، مل يٙمره

 وسملم يديف شمٜمقر، يٙمره أن يّمكم»: ًمإلُم٤مم إضمؾ ىم٤ميض ظم٤من "اًمٗمت٤موى"وذم  

أو يم٤من ومٞمف ٟم٤مر ُمقىمدة؛ ٕٟمف يِمبف قمب٤مدة اًمٜم٤مر، وإن يم٤من سملم يديف رساج، أو ىمٜمديؾ، 

 ( ).شٓ يٙمره؛ ٕٟمف ٓ يِمبف قمب٤مدة اًمٜم٤مر

 .ٓ يٙمره.... إمم ىمقًمف "اخل٤مٟمٞم٦م"ٟم٘ماًل قمـ  "ظمزاٟم٦م اعمٗمتلم"ويمذًمؽ ذم 

جقس أن اعم» "اًم٘مٜمٞم٦م"هذه ٟمّمقص إئٛم٦م إضمٚم٦م ومس٘مط ُم٤م ذم : أؿول

اًمتٛمرشم٤مر صمؿ اًمسٞمد  "اًمدر"أهب وإن شمبٕمف ذم . (2)شيٕمبدون اجلٛمر ٓ اًمٜم٤مر اعمقىمدة

                                                        

 .31ق/ سم٤مب ُم٤ميٙمره ذم اًمّمالة،  يمت٤مب اًمّمالة،، "اًمٙم٤مرم ذح اًمقارم( )

  ]اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م، يمت٤مب اًمّمالة،اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ومٞمام يٙمره ذم اًمّمالة وُم٤م ٓ يٙمره،  (4)

/ 18] 

ب اًمّمالة، سم٤مب احلدث رم اًمّمالة وُم٤م يٙمره رم اًمّمالة، ومت٤موى ىم٤مىض ظم٤من، يمت٤م ( )

( /21) 

 (.23ص )اًم٘مٜمٞم٦م اعمٜمٞم٦م، يمت٤مب اًمٙمراهٞم٦م، سم٤مب يمراهٞم٦م رم اًمقضق ويمٞمٗمٞم٤مت اًمّمالة،   (2)
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، "اًمدر"و "طم٤مؿمٞم٦م اعمراىمل"أسمق اًمسٕمقد إزهري صمؿ اًمسٞمد اًمٓمحٓم٤موي ذم 

جمٛمع "أهب وُمثٚمف ذم ( ).شٕن اعمجقس ٓ يٕمبدون اًمٚمٝم٥م سمؾ اجلٛمر»:وًمٗمٔمف

ٟمٗمسف أفمٝمر ضٕمٗمف  "اًمزاهدي"صمؿ  "ُمراىمٞمف"ذم  "اًمنمٟمبالزم"وأؿم٤مر إًمٞمف  "إهنر

 أهب. (4)شٓ شمٙمره إمم اًمٜم٤مر اعمقىمدة»: سمٕمده طمتك ىمٞمؾ: إذ ىم٤مل

إن يم٤من صحٞمًح٤م، أهنؿ ٓ يٕمبدوهن٤م ومام ُمٕمٜمك شمٕمبػم هذا اًم٘مٞمؾ سم٘مٞمؾ إٓ : أىمقل

أن ي٘م٤مل إن اعمقىمدة ىمٚمام ختٚمق قمـ مجر وومٞمف ٟمٔمر، سمؾ ٓ شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف إٓ ىمري٥م 

 .قىمدة ُمـ طمِمٞمش وٟمحقه وٓ مجر صمٛم٦م واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿآٟمتٝم٤مء صمؿ رسمام شمٙمقن اعم

ٕن  ،أو ؾمبٞمػ وهمبػمه ،اعمّمغم ُمّمحػ ذيػ أُم٤ممٓ يٙمره أن يٙمقن  (2/2)

هذه إؿمٞم٤مء ٓ شمٕمبد يمام ذم اًمٙمت٥م اًمثالصمب٦م وقم٤مُمب٦م اًمٙمتب٥م وًمٗمبظ اإلُمب٤مم 

وسم٤مقمتب٤مره٤م شمثب٧م اًمٙمراه٦م وذم اؾمت٘مب٤مل اعمّمحػ  ،إهنام ٓ يٕمبدان»: اًمزيٚمٕمل

 ( )شد أُمرٟم٤م سمفشمٕمٔمٞمٛمف وىم

 .ذم صدر اًمٙمالم(2)ذًمؽ هق اًمٗمرق اًمٜمٗمٞمس اًمذي أؾمٚمٗمف اًمٗم٘مػم: أؿول

أُم٤م اعمّمحػ ومألن ذم شم٘مديٛمف شمٕمٔمٞمٛمف، وشمٕمٔمٞمٛمف قمب٤مدة »: وًمٗمظ اًمبحر

                                                        

، (1  / )اًمدرر احلٙم٤مم ذح همرر إطمٙم٤مم، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة،  ( )

 [428ص ]ومٞمام ٓ يٙمره ًمٚمٛمّمكم،طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل، يمت٤مب اًمّمالة ومّمؾ 

 (.23ص )اًم٘مٜمٞم٦م اعمٜمٞم٦م، يمت٤مب اًمٙمراهٞم٦م، سم٤مب يمراهٞم٦م رم اًمقضق ويمٞمٗمٞم٤مت اًمّمالة،   (4)

 [21 /  ]شمبٞملم احل٘م٤مئؼ، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م، يمت٤مب اًمّمالة،   ( )

 .اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رض٤م ظم٤من اًم٘م٤مدرى احلٜمٗمك رىض اهلل قمٜمف: اعمراد سمف  (2)
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أهب . ( )شوآؾمتخٗم٤مف سمف يمٗمر وم٤مٟمْمٛم٧م هذه اًمٕمب٤مدة إمم قمب٤مدة أظمرى ومال يمراه٦م

 .وم٤مطمٗمٔمف وم٢مٟمف يٜمٗمٕمؽ

، ٟمٗمقا اًمٙمراه٦م قمـ اعمستقرة، ٕهن٤م ُمثؾ اًمّمٖمػمة ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم اًمّمقرة اًمّمٖمػمة (2)

ذم قمدم اًمٔمٝمقر يمام شمٙمقن اًمّمقرة ذم روسمٞم٦م ُمقضبققم٦م ذم يمبٞمس، أو سة، 

ويمام شمٙمقن ذم سمٕمض اًم٘مالٟمس اًمؽميمٞم٦م ُمـ صٜمع اًمٜمّم٤مرى صقر ذم اًمداظمؾ، 

ن إُمس٤مك اًمّمقر اعمٛمٜمققمب٦م ذم طمبرز ٕومٗمل هذه إطمقال ٓ شمٙمره اًمّمالة، 

 .٦م ذم صٜمدوق ومل يٗمتح و مل شمٙمره اًمّمالة صمٛم٦مممٜمقع وإن أُمسٙمٝم٤م ُمٖمٚم٘م

 :"اًمبحر"و "احلٚمٞم٦م"و "اخلالص٦م"و "اعمحٞمط"وذم 

رضمؾ ذم يده شمّم٤موير وهق ي١مم اًمٜم٤مس ٓ شمٙمره إُم٤مُمتف ٕهن٤م ُمستقرة سم٤مًمثٞم٤مب 

إذا »: "اخلالص٦م"أهب وًمٗمظ . (4)شومّم٤مر يمّمقر ذم ٟم٘مش ظم٤مشمؿ وهق همػم ُمستبلم

ق يّمكم ٓ سم٠مس سمف؛ ٕهن٤م ُمستقرة سمثٞم٤مسمف، وه( وذم ٟمسخ٦م قمغم يديف)يم٤مٟم٧م ذم يده، 

 "ًمٚمٛمحٞمط"اًمٕمب٤مرة إومم  "احلٚمٞم٦م"أهب قمزا ذم . ( )شويمذا ًمق يم٤من قمغم ظم٤ممتف

وهق  "اعمحٞمط"حت٧م ىمقل : وم٠مطمسـ وىم٤مل "اًمبحر"ُمًٕم٤م وومرق ذم  "اخلالص٦م"و

 أهب(2) .يٗمٞمد أن اعمستبلم ذم اخل٤مشمؿ شمٙمره اًمّمالة ُمٕمف

                                                        

 [   2 / 4]اًمبحر اًمرائؼ،يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،   ( )

 [   43/ 4]اًمبحر اًمرائؼ،يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،   (4)

 [   28/  ]ظمالص٦م اًمٗمت٤موى،يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اجلٜمس ومٞمام يٙمره رم اًمّمالة،   ( )

 [   43/ 4]ب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،  اًمبحر اًمرائؼ،يمت٤مب اًمّمالة، سم٤م (2)
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قمٚمٞمٝم٤م إٓ همػم ُمستبلم سمؾ ًمٕمؾ اخل٤مشمؿ ٓ  اًمٕم٤مدة أن اخل٤مشمؿ ٓ يٙمقن: أؿول

ًمبٞم٤من اًمٕمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م سملم ٟم٘مش  شوهق همػم ُمستبلم» "اعمحٞمط"حيتٛمؾ إٓ إي٤مه وم٘مقل 

ويٗمٞمد أٟمف ٓ يٙمره أن يّمكم وُمٕمف سة، أو »: "اًمبحر"ذم : اخل٤مشمؿ واعمستقر ىم٤مل

أهب واقمؽمضف ذم .( )شيمٞمس، ومٞمف دٟم٤مٟمػم، أو دراهؿ، ومٞمٝم٤م صقر صٖم٤مر ٓؾمتت٤مره٤م

سم٠من قمدم اًمٙمراه٦م ذم اًمّمٖم٤مر همٜمك قمـ اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مٓؾمتت٤مر، سمؾ ُم٘متْم٤مه » "اًمٜمٝمر"

صمبقهت٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمٜمٙمِمٗم٦م، وؾمٞم٠ميت أهن٤م ٓ شمٙمره اًمّمالة، ًمٙمـ يٙمره يمراه٦م شمٜمزيف 

أهب . (4)شضمٕمؾ اًمّمقرة ذم اًمبٞم٧م خلؼم أن اعمالئٙم٦م ٓ شمدظمؾ سمٞمًت٤م ومٞمف يمٚم٥م أو صقرة

 .ُم٘مًرا قمٚمٞمف "اعمٜمح٦م"ٟم٘مٚمف ذم 

ويم٠من زي٤مدة اًمّمٖم٤مر وىمع ووم٤مىًم٤م؛ وم٢من اعمٕمٝمقد ذم اًمدراهؿ : هق يمام ىم٤ملو: أؿول

ًمٙمـ ُم٤م ىمد قمٚمٛم٧م أن اًمّمٖم٤مر ٓ شمٙمره ذم »: ذم ىمقًمفش ًمٙمـ»واًمدٟم٤مٟمػم هل اًمّمٖم٤مر، 

وىمد شمْم٤مومروا قمغم ٟم٘مؾ آصم٤مر ومٞمٝم٤م قمـ  "اًمٗمتح"أيًْم٤م يمام ُمر شمٍمحيف قمـ  شاًمبٞم٧م

أن » "٤مم ومخر اإلؾمالماإلُم"اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ، وىمد ىمدُمٜم٤م قمـ 

وم٘مٞمد سمال فم٤مهر ومٖمػمه  .اًمخ ...شإُمس٤مك اًمّمقرة قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٕمٔمٞمؿ فم٤مهًرا ُمٙمروه

ويٗمٞمد أٟمف ًمق يم٤من »: "اًمبحر"ٓ يقرث يمراه٦م ٓ ذم اًمّمالة وٓ ذم اإلُمس٤مك ىم٤مل

ومقق اًمثقب اًمذي ومٞمف صقرة صمقب ؾم٤مشمر ًمف ٓ يٙمره أن يّمكم ومٞمف ٓؾمتت٤مره٤م 

                                                        

 [   43/ 4]اًمبحر اًمرائؼ،يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،   ( )

 [41/ 4]ُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ قمغم سمحر اًمرائؼ، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة،  (4)
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 أهب.( )شبح٤مٟمف أقمٚمؿسم٤مًمثقب أظمر واهلل شمٕم٤ممم ؾم

وٓ ىمرة قملم ومٞمف عمـ يٛمسؽ اًمتّم٤موير ذم صٜمدوىمف ًمٚمٜمٔمر ومٞمف ُمتك ؿم٤مء : أؿول

وم٢مهن٤م وإن يم٤مٟم٧م ُمستقرة ُم٤م داُم٧م ذم اًمّمٜمدوق ًمٙمٜمف يٗمتحف وخيرضمٝم٤م ومتٔمٝمر ومٞم٠ميت 

اًمتحريؿ واإلُمس٤مك ُٕمر ممٜمقع ممٜمقع يمٛمـ أُمسؽ اُمرأة ًمٞمٗمجر هب٤م ومٝمق ذم إصمؿ 

امل سم٤مًمٜمٞم٤مت ٟمس٠مل اهلل اًمسالُم٦م، سمؾ ًمق أُمسٙمٝم٤م ومل اًمٗمجقر طملم ٓ يٗمجر ٕن إقم

ي٘مّمد اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ُمتك ؿم٤مء يم٤من ومٞمف طمٗمظ ُم٤م ومٞمف اًمٗمس٤مد، ومٙم٤من يم٢مُمس٤مك آًم٦م اًمٚمٝمق 

ًمق أُمسؽ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ »":ومت٤مواه"عمـ ٓ يرضب، ىم٤مل اإلُم٤مم إضمؾ ىم٤ميض ظم٤من ذم 

 هذه اعمٕم٤مزف واعمالهل يٙمره وي٠مصمؿ وإن يم٤من ٓ يستٕمٛمٚمٝم٤م، ٕن إُمس٤مك هذه

 أهب. (4)شإؿمٞم٤مء يٙمقن ًمٚمٝمق قم٤مدة

ٓ سم٠مس إذا يم٤من صقر اًم٘مٛمر واًمِمٛمس واًمٜمجقم واًمِمجر سملم يبدي اعمّمبكم  (1

ُمٕمببد "و. وإن قمبدوا هذه إؿمٞم٤مء ًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٕمبدون صقره٤م ـغادؼٕن 

وًمق يم٤من ُمٕمبًدا ًمٚم٘مٛمر وًمٙمٜمبف يمب٤من ومٞمبف وصمبـ طمسببقه صبقرة  ( )"ؾمقُمٜم٤مت

 .الزم أو ىمٛمري أو سمدريروطم٤مٟمٞم٦م ًمٚم٘مٛمر ومل يٙمـ صقرة ؿمٙمؾ ه

قمبد اًمِمٛمس واًم٘مٛمر : إن ىمٞمؾ»: "اًمدراي٦م ذح اهلداي٦م"قمـ  "رد اعمحت٤مر"ذم 

                                                        

 [   43/ 4]  اًمبحر اًمرائؼ،يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م، ( )

 2]إًمخ،  ...ومت٤موى ىم٤مىض ظم٤من، يمت٤مب احلٔمر واإلسم٤مطم٦م، ومّمؾ رم اًمتسبٞمح واًمتسٚمٞمؿ (4)

/2 1   ] 

 .أٟمف حيل وُيٛمٞم٧م ونيٕمت٘مد قايم٤مٟم ـاًمذي :ُمٕمبد اهلٜمدوس ( )
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 أهب ( ).شواًمٙمقايم٥م واًمِمجرة اخلرضاء ىمٚمٜم٤م قمبد قمٞمٜمف ٓ متث٤مًمف

إذ ىم٤مل ُم٤م قمبد ُمـ  "اعمرىم٤مة"ذم  "اًم٘م٤مري"وسمف فمٝمر سمٓمالن ُم٤م سمح٨م : أؿول

أهب . (4)شر يٜمبٖمل أن حيرم شمّمقيرهوًمق يم٤من ُمـ اجلامدات يم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛم»دون اهلل 

وهق ُم٤م شمرى سمح٨م همري٥م ؾم٤مىمط ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف، وٓ أصمر ًمف ذم يمالم إئٛم٦م، سمؾ 

. هذا. خم٤مًمػ إلـمالىم٤مت مجٞمع يمت٥م اعمذه٥م ُمتقًٟم٤م وذوطًم٤م وومت٤موى، واهلل اعمقومؼ

. ومٕمغم هذا يٜمبٖمل أن يٙمره اؾمت٘مب٤مل قملم هذه إؿمٞم٤مء »":اًمٕمالُم٦م اًمٙم٤ميمل"صمؿ ىم٤مل 

. ( )شأي ٕهن٤م قملم ُم٤م قمبد سمخالف ُم٤م ًمق صقره٤م واؾمت٘مبؾ صقرهت٤م: ُملىم٤مل اًمِم٤م

 أهب

وم٤معمس٤مومرون ذم اًم٘مٗم٤مر واًمبح٤مر رسمام ٓ  ،شمٗمريع قمجٞم٥م وسمح٨م همري٥م: أؿول

أو ذم  ،أو ذم اعمٖمرب ،واًم٘مٛمر ومٞمٝم٤م ،جيدون ُمٚمج٠م ُمـ اؾمت٘مب٤مل اًمِمٛمس ذم اًمٕمٍم

ـ هيرب اعمّمكم ذم وأي ،وٓ حمٞمد هلؿ قمـ اؾمت٘مب٤مل اًمٙمقايم٥م ذم اًمٕمِم٤مء ،اًمٕمِم٤مء

 ،سمؾ رسمام ٓ جيد ًمف ؾمؽمة همػمه٤م ،واًمري٤مض قمـ اؾمت٘مب٤مل ؿمجرة ظمرضاء !اًمٖمٞم٤مض

اعم٘مداد سمـ "قمـ  "أسمق داود"و "اإلُم٤مم أمحد"وروى  ،ومٞمٚمج٠م قمٚمٞمٝم٤م سمحٙمؿ اًمنمع

ُم٤م رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ىم٤مل -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف- "إؾمقد

رة إٓ ضمٕمٚمف قمغم طم٤مضمبف إيٛمـ وإيرس، وٓ صغم إمم قمٛمقد، وٓ قمقد، وٓ ؿمج

                                                        

 [   2 2/  ]رد اعمحت٤مر، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،   ( )

 [  1 4/ 8]اعمّم٤مسمٞمح، يمت٤مب اًمٚمب٤مس، سم٤مب اًمتّم٤موير،  ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة (4)

رد اعمحت٤مر، سمحقاًم٦م ُمٕمراج اًمدراي٦م، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،   ( )

[  /2 2   ] 
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إٟمام هنك قمـ اًمّمالة  صذ اَّلل تعاػ ظؾقه وشؾمصمؿ إن اًمٜمبل . ( )شيّمٛمد ًمف صٛمدا

طملم شمنمق اًمِمٛمس وطملم شمستقي وطملم شمتدمم ًمٚمٖمروب ومل ي٘مٞمده سمٙمقهن٤م ىمب٤مًم٦م 

ك اعمّمكم، سمؾ أيٜم٤م يم٤مٟم٧م وًمق وراء فمٝمره وًمق ذم همٞمؿ همٚمٞمظ وقمٚمٚمف سم٠مهن٤م شمٙمقن إذ ذا

سملم ىمرين اًمِمٞمٓم٤من ٓ سم٠مهن٤م قمبدت ُمـ دون اًمرمحـ واًم٘مٛمر واًمٜمجقم شمٖمٜمل قمـ 

ىم٤مل رؾمقل اهلل  :قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ىم٤مل "ومأليب داود"اًمسؽمة 

إذا صغم أطمديمؿ إمم همػم ؾمؽمة وم٢مٟمف ي٘مٓمع صالشمف اًمٙمٚم٥م واحلامر واخلٜمزير » :ملسو هيلع هللا ىلص

 (4)شسملم يديف قمغم ىمذوم٦م سمحجرواًمٞمٝمقد واعمجقد واعمرأة وجيزي قمٜمف إذا ُمروا 

قمـ  "اهلٜمدي٦م"وذم  ( )شيٙمٗمٞمؽ إذا يم٤مٟمقا ُمٜمؽ ىمدر رُمٞم٦م» "ًمٚمٓمح٤موي"و

إن يم٤مٟم٧م اًم٘مبقر وراء اعمّمكم ٓ يٙمره وم٢مٟمف إن يم٤من سمٞمٜمف وسملم اًم٘مؼم » "اًمتت٤مرظم٤مٟمٞم٦م"

  أهب. (2)شُم٘مدار ُم٤م ًمق يم٤من ذم اًمّمالة ويٛمر إٟمس٤من ٓ يٙمره ومٝمٝمٜم٤م أيًْم٤م ٓ يٙمره

يمقهنؿ قمبدوا ٟمققًم٤م أو ؿمخًّم٤م ُمـ اًمِمجر يستٚمزم يمراه٦م : لؾلؿوأُم٤م اًمِمجر 

آؾمت٘مب٤مل إمم ذًمؽ اًمٜمقع أو اًمِمخص سمخّمقصف ٓ إمم يمؾ ؿمجرة وًمٞمس ذًمؽ 

                                                        

، واسمقداود رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب [ 42/ 3 ]841 4/أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد رم ُمسٜمده، اًمرىمؿ  ( )

 [ 42/  ] 23/و ٟمحقه٤م أيـ جيٕمٚمٝم٤م ُمٜمف ؟، اًمررىمؿاًمّمالة، سم٤مب إذا صغم إمم ؾم٤مري٦م أ

 [422/  ]112أظمرضمف اسمقداود رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ي٘مٓمع اًمّمالة، اًمررىمؿ   (4)

أظمرضمف اًمٓمح٤موى ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اعمرور سملم يدي اعمّمكم هؾ   ( )

 [228/  ]2 42/ ي٘مٓمع قمٚمٞمف ذًمؽ صالشمف أم ٓ ؟، اًمرىمؿ

  ]اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م يمت٤مب اًمّمالة، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ومٞمام يٙمره ذم اًمّمالة وُم٤م ٓ يٙمره، (2)

/ 11] 
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ُمثؾ اًمتٛمث٤مل وم٢من احلٙمؿ ُمتٕمٚمؼ سمٜمٗمسف ُمـ دون ٟمٔمر إمم يمقٟمف صقرة ُم٤م قمبدوه أوًٓ 

ٜمس سمؾ يمام ؾمٞم٠ميت حت٘مٞم٘مف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سمخالف إقمٞم٤من ومال يٕمتؼم ومٞمٝم٤م اجل

ظمّمقص ُم٤م قمبد قمغم وضمف قمبد أٓ شمرى إمم ُم٤م ُمر ُمـ اًمٗمرق سملم شمٜمقر ومٞمف ٟم٤مر وسملم 

يم٤من يستؽم ذم صالشمف سمراطمٚمتف ومل يٛمٜمٕمف  ^أوٓ شمرى أن اًمٜمبل . ؿمٛمس ورساج

قمـ ذًمؽ يمقهن٤م ُمـ ضمٜمس احلٞمقان اًمذي يٕمبد ُمٜمف اعمنميمقن ٟمقع اًمب٘مر وقمبدوا 

ٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام قمـ اسمـ قم "اًمِمٞمخ٤من"أظمرج . ؿمخص قمجؾ اًمس٤مُمري

إن اؾمتؽم سمٔمٝمر »: "اًمٗمتح"وذم  (8)شيم٤من يٕمرض راطمٚمتف ومٞمّمكم إًمٞمٝم٤م ^أن اًمٜمبل »

اهلٜمدي٦م قمـ "أهب وومٞمف وذم .(3)شضم٤مًمس يم٤من ؾمؽمة ويمذا اًمداسم٦م واظمتٚمٗمقا ذم اًم٘م٤مئؿ

ىم٤مًمقا طمٞمٚم٦م اًمرايم٥م أن يٜمزل ومٞمجٕمؾ اًمداسم٦م سمٞمٜمف وسملم اعمّمكم ومتّمػم هل » "اًمٜمٝم٤مي٦م

أهب وم٤مًمذي حترر سمام شم٘مرر يمراه٦م اؾمت٘مب٤مل ظمّمقص طمٞمقان أن ؿمجر .( )شؾمؽمة ومٞمٛمر

٤م ومٚمذًمؽ اعمِمخص قمٞمٜم٤ًم دون  أظمرض يٕمبده اعمنميمقن إن ٟمققًم٤م ومٜمققًم٤م أو ؿمخًّم

هذا ُم٤م فمٝمر . همػمه ُمـ ٟمققمف سمنمط أن ٓ يٙمقن سمٞمٜمف وسملم اعمّمكم أيمثر مم٤م ي١مصمؿ اعم٤مر

  .مم أقمٚمؿزم وأرضمق أن يٙمقن صقاسًم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم واهلل شمٕم٤م

فمٝمر سمجٛمٞمع هذه اعمس٤مئؾ أن اًمتِمبف ٓسمد ًمف أن يٙمقن ذًمؽ اًمٌمء ُمـ ضمٜمس 

                                                        

أظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمحف، أسمقاب ؾمؽمة اعمّمكم، سم٤مب اًمّمالة إمم اًمراطمٚم٦م واًمبٕمػم  ( )

، واعمسٚمؿ رم صحٞمحف، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب [31 /  ]282/ واًمِمجر واًمرطمؾ، اًمرىمؿ

 [23 /  ]214/ؾمؽمة اعمّمغم، اًمرىمؿ

 [212/  ]ذح ومتح اًم٘مدير  (4)

 [212/  ]ذح ومتح اًم٘مدير  ( )
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 .ُم٤م يٕمبده اعمنميمقن

 :وُمـ هٝمٜم٤م شمٜمِم٠م أؾمئٚم٦م قمدة: أؿول

أن يٙمقن قملم ذًمؽ اًمٌمء ٟمققًم٤م ( أي اًمتِمبف)أُم٤م إقمٞم٤من ومٔم٤مهر ُمٕمٜم٤مه : األول

رة صق. ّمقرةأو ؿمخًّم٤م يٕمبده اعمنميمقن، وًمٙمـ ٓ يقضمد هذا اعمٕمٜمك أسمًدا ذم اًم

ه٤م ذم اًمبٞم٧م وٓ شمٙمره اًمّمالة إذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ٓ يٙمره اىمتٜم٤مؤ

وطمرم اىمتٜم٤مء صقرة يمؾ إٟمس٤من . اًمّمقرة سملم يدي اعمّمكم ُمع أهنام ُمٕمبقدان سم٤مـمالن

وطمٞمقان وشمٙمره اًمّمالة ُمـ أضمٚمٝم٤م ُمع أن اعمنميملم ٓ يٕمبدون يمؾ صقرة ومام ُمٜمِم٠م 

هذا )ٕمبد اًمٕملم ُمٜمٝمام ٓ اًمّمقرة هٝمٜم٤م يرد هذا وُم٤م شم٘مدم ُمـ أن اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ي

إن ىمٞمؾ ذًمؽ اعمذيمقر ٓ روح ًمف . سم٤مٕومم وم٢مٟمف ٓ يٕمبد قمٞمٜمف وٓ صقرشمف( اًمس١مال

هذا هق اًمس١مال إذا يم٤من اعمدار قمغم اًمٕمب٤مدة ومّمقرة اعمٕمبقد : وهذا ذو روح ىمٚمٜم٤م

 وعم٤مذا حيرم صقرة ذي روح همػم. اًمب٤مـمؾ يمٞمػ ٓ شمٙمقن ممٜمققم٦م وُمقضمب٦م ًمٚمٙمراه٦م

 .ُمٕمبقد ويقضم٥م اًمٙمراه٦م

اؾمتثٜمك ُم٘مٓمقع اًمرأس وممحق اًمقضمف، ٕٟمف ٓ يٕمبد وفم٤مهر أن هذا  :افثاين

اًمٜمٗمل ًمٞمس ٟمٗمل إُمٙم٤من طمٞم٨م ٓ يستبٕمد ُمـ وىم٤مطم٦م اعمنميملم قمب٤مدة رء ومْماًل أن 

واًمٗمرج ومام يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ قمب٤مدة ( اًمذيمر)يٙمقن ُمستحٞماًل إذ أهنؿ يٕمبدون اًمبذر 

 .وإن اٟمٕمدم اًمرأسصقرة شمِمٛمؾ ُمٕمٝمام سم٘مٞم٦م اًمبدن 

سمؾ اعمراد ٟمٗمل اًمٕم٤مدة إذ ًمٞمس دأهبؿ قمب٤مدة ضمسؿ سمدون اًمرأس وىمد ُمر ُمـ 
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 .( )شٕهن٤م ٓ شمٕمبد سمدون اًمرأس قم٤مدة»: ُم٤م ٟمّمف "اًمبحر اًمرائؼ"و "شمبٞملم احل٘م٤مئؼ"

أن شمقضمف ؾم١مال واضح أٟمف مل مل دمز صقرة ىمٓمٕم٧م أـمراومٝم٤م إرسمٕم٦م ُمـ 

٤مدة ُمثؾ هذه اعمْمٖم٦م سمؾ يتقضمف ٟمٗمس هذا إذ ًمٞمس ُمـ دأهبؿ قمب ؟اًمٞمديـ واًمرضمٚملم

اًمس١مال ومٞمام إذا حمل احل٤مضمب٤من واًمٕمٞمٜم٤من ٕن يمقن ذًمؽ ُمٕمبقًدا هلؿ قم٤مدة ذم حمؾ 

اعمٜمع إن ىمٚمتؿ ٓ شمب٘مك احلٞم٤مة سمدون اًمرأس واًمقضمف ومتٙمـ احلٞم٤مة سمدون ؾم٤مئر 

 (.ؾمقى اًمقضمف واًمرأس)إقمْم٤مء 

وإٟمام أظمذوا احلٞم٤مة . هذا ظمٚمػىمٚمٜم٤م إذا يم٤من اعمدار قمغم احلٞم٤مة دون قم٤مدة اًمٕمب٤مدة 

ُمٜمٗمل سمدون احلٞم٤مة ٓ ٕن ( أي يمقن اًمّمقرة شمٕمبد قم٤مدة)ٕن أصؾ ُمٜم٤مط اعمٜمع 

صم٤مسمت٤ًم وإن اٟمتٗمك ( سم٤معمٜمع)احلٞم٤مة أصؾ اعمٜم٤مط طمتك ًمق يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة سم٤مىمٞم٦م اؾمتٛمر احلٙمؿ 

 .يمقهن٤م ُمٕمبقدة قم٤مدة

أي )ٞم٤مة ومرىمقا سملم ُم٘مٓمقع اًمرأس وسملم ُم٘مٓمقع إـمراف سم٤معمقت واحل: افثافث

ومام اًمٗمرق سملم ( اقمتؼموا احلٞم٤مة ذم ُم٘مٓمقع اًمرأس ومل يٕمتؼموه٤م ذم ُم٘مٓمقع إـمراف

اًمّمقرة اًمّمٖمػمة وسملم اعم٘مٓمققم٦م إـمراف؟ يمٚمت٤ممه٤م ىم٤مسمٚمت٤من ًمٚمحٞم٤مة ويمٚمت٤ممه٤م ٓ 

سمٛمجرد ( ُمـ اعمٜمع)شمٕمبدان قم٤مدة، سمؾ عم٤مذا صٚمح٧م اًمّمقرة اًمٙمبػمة ًمالؾمتثٜم٤مء 

اًمتٖمػم اخل٤مرضمل سم٘مدر يمذا طمٞم٨م شمبدًم٧م ( ًمٙمبػمةذم اًمّمقرة ا)يمقهن٤م ُمستقرة أوم٤مد 

هٞمئ٦م واطمدة ومل يٗمد هذا اًمتٖمػم اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ ىمٓمع إرسمع ُمـ اًمٞمديـ واًمرضمٚملم ُمـ 

                                                        

، اًمبحر [22 /  ]شمبٞملم احل٘م٤مئؼ، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م، ( ) 

 [1 / 4]اًمرائؼ، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م يٗمسد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م،
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وىمٓمع إيدي وإرضمؾ سيح . إصؾ ُمع أن اًمسؽم حيتٛمؾ إيمرام اًمّمقرة أيًْم٤م

 .إه٤مٟم٦م

اًمبٞم٧م ُم٤م اًمٗمرق طمٞم٨م حيرم اىمتٜم٤مء صقرة زيد وؿم٤مة ُمثاًل ذم : افرابع( افسمال)

وٓ حيرم اىمتٜم٤مء . سمٖمػم إه٤مٟم٦م واعمنميمقن ٓ يٕمبدون زيًدا وٓ ؿم٤مة وٓ صقرشمٞمٝمام

سم٘مرة ذم اًمبٞم٧م سمٖمػم إه٤مٟم٦م وهل ُمٕمبقدة سم٤مـمٚم٦م هلؿ وقم٘مٚمٝم٤م ًمٞمس ًمإله٤مٟم٦م سمؾ حلٗمٔمٝم٤م 

 .ويمؿ ُمـ سم٘مرة وصمقر ي٘متٜمك همػم ُمٕم٘مقد

 .إن ىمٚمتؿ اىمتٜم٤مء اًمب٘مرة ُمـ أضمؾ اًمٚمبـ وٓ همرض صحٞمح ذم اىمتٜم٤مء اًمّمقرة

اًمٗمرض اًمّمحٞمح قمغم أرسمع ُمراشم٥م اًمرضورة، واحل٤مضم٦م، واعمٜمٗمٕم٦م،  :ؿؾـا

. واًمزيٜم٦م، إن يم٤مٟم٧م اًمب٘مرة ذم ُمرشمب٦م صم٤مًمث٦م وم٤مًمٜم٤مس ي٘مذومقن اًمّمقرة ذم درضم٦م راسمٕم٦م

وُمع هذا حتتٛمؾ أهمراض أظمرى ذم اًمّمقرة . إذا ومٝمذا أيًْم٤م مل يٙمـ سمدون همرض

قمغم اًمٙمٗمرة طمٞم٨م ُمثاًل صقرة ُمٕمريم٦م ضمٝم٤مد همٚم٥م اهلل قمز وضمؾ ومٞمٝم٤م اعمسٚمٛملم 

شمؽماءى قمزة اعمسٚمٛملم وذًم٦م اًمٙمٗمرة ُمتٛمثٚم٦م ويٙمقن ذيمًرا ًمٜمٕمٛم٦م اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

ويٜمِم٠م رهمب٦م ًمبذل اعمٝم٩م ُمـ أضمؾ اًمديـ يمام سمذل ه١مٓء اًمٕمب٤مد إمم همػم ذًمؽ ُمـ 

 .اعمّم٤مًمح

ُمـ أضمؾ هذه اًمثالصم٦م ( صقرة ُمٕمريم٦م ضمٝم٤مد: أي)وهل حمرم اىمتٜم٤مءه٤م 

قضم٥م أن ي١مظمذ ذم اًمّمقرة ُمٕمٜمك ويٕمتؼم ُمٜم٤مط أيًْم٤م وم( إهمراض اعمذيمقرة)

 .ُمٜمًٕم٤م وإسم٤مطم٦م وشمٜمٓمبؼ قمٚمٞمف يمؾ اعمس٤مئؾ. يرشمٗمع سمف يمؾ هذه إؾمئٚم٦م

ًمٞمس ُمٜم٤مط اعمٜمع هٜم٤م قمب٤مدة اًمّمقرة وٓ قمب٤مدة ذي : ؾلؿول وباَّلل افتوؾقق
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اًمّمقرة وٓ ٟمققًم٤م وٓ ضمٜمًس٤م ىمريب٤ًم ًمف وٓ يمقهن٤م سمح٤مًم٦م ًمق يم٤من ذو اًمّمقرة قمغم 

وٓ شمٚمتئؿ  ٓ شمرشمٗمع شمٚمؽ إؾمئٚم٦م قمغم رء ُمـ هذه اًمقضمقه. شذًمؽ احل٤مًم٦م ًمٕم٤م

 "اعمح٘مؼ"يمقن اًمّمقرة ذم ُمٕمٜمك اًمقصمـ يمام أؿم٤مر إًمٞمف ( ًمٚمٛمٜمع)سمؾ اعمٜم٤مط . اًمٗمروع

 ( )شومٚمٞمس هل٤م طمٙمؿ اًمقصمـ ومال يٙمره ذم اًمبٞم٧م»طمٞم٨م ىم٤مل يمام شم٘مدم  "اًمٗمتح"ذم 

وًمذًمؽ ظمّم٧م اًمّمقرة احلٞمقاٟمٞم٦م، ٕن صقرة همػم احلٞمقان ًمٞمس٧م سمقصمـ 

٤مه٤مة خلٚمؼ اهلل طمتك شمٙمقن ُمرآة ُمالطمٔم٦م ًمذي صقرة طمٞمقاٟمٞم٦م شمّمٜمع ُمٕمٜم واًمقصمـ

اًمّمقرة وٓ ؿمؽ أن يمؾ صقرة طمٞمقاٟمٞم٦م جمسٛم٦م يم٤مٟم٧م أو ُمسٓمح٦م قمغم صمقب أو 

ُمٜمدرج ( ُمستخرضم٦م ُمـ ضمٝم٤مز اًمتّمقير)ُمرؾمقُم٦م سم٤مًمٞمد قمغم ىمرـم٤مس أو قمٙمسٞم٦م 

 هذا اعمٕمٜمك وم٤مًمٙمؾ ذم ُمٕمٜمك اًمقصمـ واًمقصمـ ُمبٖمقض هلل ومٙمؾ ُم٤م يم٤من ذم ُمٕمٜمك ذم

قمٚمٞمٝمؿ  إه٤مٟم٦م طمرام وُمقضم٥م ًمٜمٗمقر اعمالئٙم٦م اًمٙمراماًمقصمـ شمريمف ذم اًمبٞم٧م سمٖمػم 

 .يمؾ إؾمئٚم٦م اٟمحٚم٧م سمحٛمد اهللاًمّمالة واًمسالم وهبذا اًم٘مدر 

صقرة اًمٙمقيم٥م ًمٞمس٧م صقرة طمٞمقاٟمٞم٦م طمتك شمٙمقن ذم ُمٕمٜمك اًمقصمـ وصقرة 

ذم ُمٕمٜمك اًمقصمـ ومٝمل ُمبٖمقض٦م ًمرب  وإن مل يٕمبده٤م اعمنميمقنإٟمس٤من وطمٞمقان يمؾ 

اًمٕمزة، اٟمحؾ اًمس١مال إول اًمتٜمقر ًمٞمس صقرة طمٞمقاٟمٞم٦م أصاًل واًمب٘مرة طمٞمقان 

وًمٙمٜمٝم٤م خمٚمقىم٦م ًمرب اًمٕمزة ٓ أهن٤م صقرة ضمٕمٚم٧م ُمْم٤مه٤مة خلٚمؼ اهلل طمتك شمٙمقن 

 . اًمقصمـ ومتٙمقن ُمبٖمقض٦م هلل ومٝمذا أيًْم٤م ًمٞمس٧م ذم ُمٕمٜمك ُمرآة ًمٚمٛمالطمٔم٦م

 .اٟمحؾ اًمس١مال اًمراسمع

                                                        

 [2 2/  ]ذح ومتح اًم٘مدير ( ) 
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صقرة طمٞمقاٟمٞم٦م ويمقهن٤م ُمرآة ًمٚمٛمالطمٔم٦م ُمدار يمال إُمريـ قمغم  صمؿ إـمالق

شم٘مدم ذم هذا ىمقل . ٓ ي٘م٤مل هل٤م صقرة طمٞمقاٟمٞم٦م( صقرة اًمقضمف)اًمقضمف وم٢من وم٘مدت 

 . ( )شومٞم٘مٓمع ومٞمّمػم يمٝمٞمئ٦م اًمِمجر»أُملم اًمقطمل ضمؼمئٞمؾ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم 

أن اًمّمقرة اًمرأس ومام قمدم اًمرأس ومٚمٞمس »يرة قمـ أيب هر: واًم٘مقل اًمث٤مين

 . (4)شسمّمقرة

إذا يم٤من رأس اًمّمقرة ُم٘مٓمققًم٤م ومٚمٞمس »: شم٘مدم ىمقل اإلُم٤مم إقمٔمؿ: واًمث٤مًم٨م

 . ( )شسمتٛمث٤مل

إذا ىم٤مشمؾ أطمديمؿ أظم٤مه ومٚمٞمجتٜم٥م » :^أدل دًمٞمؾ قمغم هذا ىمقًمف : واًمراسمع

هلل شمٕم٤ممم رواه ُمسٚمؿ قمـ أيب هريرة ريض ا شاًمقضمف وم٢من اهلل ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشمف

: طمٙمك اًمٜمقوي ذم ذطمف صمالصم٦م أىمقال أُمثٚمٝم٤م وأقمدهل٤م وأصحٝم٤م وأمجٚمٝم٤م. (2)قمٜمف

اَؿُة اَّللهِ﴾ :شمٕم٤ممم يم٘مقًمف واظمتّم٤مص شمنميػ اض٤موم٦م اعمراد يٙمقن»  ي٘م٤مل ويمام ،(4)﴿كَ

                                                        

 .ؾمبؼ خترجيف( ) 

 .ؼ خترجيفؾمب(4) 

 .ؾمبؼ خترجيف( ) 

أظمرضمف اعمسٚمؿ رم صحٞمحف، يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ضب اًمقضمف، (2) 

 سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ضب اًمقضمف[ 2 41/ 2]4 42/ اًمرىمؿ

ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ، يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ضب اًمقضمف، (2) 

[ 2 / 22] 



 

 
 

 213 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 
 أهب. ( )«وٟمٔم٤مئره اهلل سمٞم٧م اًمٙمٕمب٦م ذم

ٔم٦م ودوران يمقهن٤م ُمرآة ًمٚمٛمالطم ىمٍم شمٙمريؿ اًمّمقرة قمغم جمرد شمٕمٔمٞمؿ اًمقضمف

إٟمام حتّمؾ اعمٕمروم٦م سم٤مًمقضمف ًمق رأى اًمرضمؾ . قمغم اًمقضمف وضمقًدا وقمدًُم٤م فم٤مهر ٟمٗمسف

اًمقضمف وؾم٤مئر اًمبدن ُمستقر سم٤مًمثٞم٤مب ي٘مقل إين أقمرومف وًمق مل ير اًمقضمف ٓ يسقغ ًمف 

وًمذًمؽ ًمق يمِمٗم٧م اعمرأة قمـ وضمٝمٝم٤م . وًمق رأى ؾم٤مئر اًمبدن( إين أقمرومف)أن ي٘مقل 

سمٌمء أو قم٘مدت ضم٤مز ًمٚمِمٝمقد أن ًمٚمِمٝمقد وىم٤مًم٧م أٟم٤م ًمٞمغم سمٜم٧م زيد وأىمرت 

يِمٝمدوا سمف وٓ طم٤مضم٦م هلؿ ـمقل احلٞم٤مة إمم ؿمٝمقد اعمٕمروم٦م أصاًل ٕهنؿ طمّمٚم٧م هلؿ 

 –اعمٕمروم٦م سمرؤي٦م وضمٝمٝم٤م ويٛمٙمٜمٝمؿ أن ي٘مقًمقا هذه هل اعمرأة اًمتل أىمرت سملم أيديٜم٤م 

طمتك سمٕمد ؿمٝم٤مدة ؿمٝمقد  –وإن مل شمٙمِمػ هلؿ قمـ وضمٝمٝم٤م ُم٤م أُمٙمٜمٝمؿ أن يِمٝمدوا 

سم٠من ومالٟم٦م أىمرت سمٙمذا سمؾ ي١مُمرون أن ي٘مقًمقا إن اُمرأة أىمرت أُم٤مُمٜم٤م  –اعمٕمروم٦م أيًْم٤م 

 .سمٙمذا وومالن وومالن اًمِمٝمقد ؿمٝمدوا قمٜمدٟم٤م أهن٤م ومالٟم٦م

 :"اهلٜمدي٦م"ذم 

ًمق يمِمٗم٧م اُمرأة وضمٝمٝم٤م وىم٤مًم٧م أٟم٤م ومالٟم٦م سمٜم٧م ومالن ٓ حيت٤مضمقن إمم ؿمٝمقد »

وإذا  اعمٕمروم٦م وم٢من ُم٤مشم٧م حيت٤مضمقن إمم ؿم٤مهديـ يِمٝمدان أهن٤م يم٤مٟم٧م ومالٟم٦م سمٜم٧م ومالن

مل شمسٗمر وضمٝمٝم٤م وؿمٝمد ؿم٤مهدان أهن٤م ومالٟم٦م سمٜم٧م ومالن مل حيؾ هلام أن يِمٝمدا سمذًمؽ 

يٕمٜمل قمغم إىمرار ومالٟم٦م أُم٤م جيقز أن يِمٝمدا أن اُمرأة أىمرت سمٙمذا وؿمٝمد قمٜمدٟم٤م 

                                                        

 [22: هقد]( ) 
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 .( )شؿم٤مهدان أهن٤م ومالٟم٦م سمٜم٧م ومالن هٙمذا ذم اعمٚمت٘مط

ٝم٤مدة ؾ اًمِماظمتٚمػ اعمِم٤ميخ ذم ضمقاز حتٛم»: "اًمٗمت٤موى اًمٔمٝمػمي٦م"وومٞمٝم٤م قمـ  

٘مب٦م سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م ىم٤مًمقا ٓ يّمح اًمتحٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م سمدون رؤي٦م تٜمقمغم اعمرأة إذا يم٤مٟم٧م ُم

وسمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م شمقؾمٕمقا ذم هذا وىم٤مًمقا يّمح قمٜمد اًمتٕمريػ وشمٕمريػ  ،وضمٝمٝم٤م

اًمقاطمد يٙمٗمل واعمثٜمك أطمقط وإمم هذا ُم٤مل اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اعمٕمروف سمجقاهر زاده 

ؾمالم إوزضمٜمدي واًمِمٞمخ اإلُم٤مم وإمم اًم٘مقل إول ُم٤مل اًمِمٞمخ اإلُم٤مم ؿمٛمس اإل

فمٝمػم اًمديـ وضب ُمـ اعمٕم٘مقل يدل قمغم هذا وم٢مٟم٤م أمجٕمٜم٤م قمغم أٟمف جيقز اًمٜمٔمر إمم 

 أهب .(4)شوضمٝمٝم٤م ًمتحٛمؾ اًمِمٝم٤مدة

وم٘مد أمجٕمقا قمغم طمّمقل اعمٕمروم٦م سمرؤي٦م اًمقضمف طمتك ضم٤مز اًمتحٛمؾ إمج٤مقًم٤م  :ؿؾت

طمتك مل جيز  (قمغم قمدم اعمٕمروم٦م سمٕمدم رؤي٦م اًمقضمف: أي. )وقمغم قمدُمٝم٤م سمٕمدُمٝم٤م

 .اًمتحٛمؾ قمٜمد ىمقم أصاًل واطمتٞم٩م إمم اًمتٕمريػ قمٜمد آظمريـ

إذا أرادوا اخت٤مذ صقرة ًمتذيم٤مر أطمد ًمـ . ٓطمٔمقا ُم٘م٤مصد أهؾ اًمّمقرة

يرضقه٤م سمدون اًمقضمف وًمـ يٕمدوه٤م ُمٗمٞمدة عم٘مّمقدهؿ وإن يم٤مٟم٧م صقرة ؾم٤مئر 

اًمبدن ويمثػًما ُم٤م ي٘متٜمٕمقن سمّمقرة ٟمّمػ اًم٘م٤مُم٦م سمؾ وصقرة اًمّمدر سمؾ وجمرد 

ضمف وحيسبقهن٤م شمٙمٗمل سمٛم٘مّمقدهؿ يمام ضمرت سمف قم٤مدة اعمّمقريـ ويمام هق فم٤مهر اًمق

                                                        

يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات، اًمب٤مب اًمث٤مين ذم سمٞم٤من حتٛمؾ اًمِمٝم٤مدة وطمد أدائٝم٤م : ى اهلٜمدي٦ماًمٗمت٤مو( ) 

 [ 22/  ]وآُمتٜم٤مع قمـ ذًمؽ،

يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات، اًمب٤مب اًمث٤مين ذم سمٞم٤من حتٛمؾ اًمِمٝم٤مدة وطمد أدائٝم٤م : اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م(4) 

 [224/  ]وآُمتٜم٤مع قمـ ذًمؽ، 
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شمِمٝمد سم٠من اخت٤مذه٤م إٟمام يم٤من ُمـ صقر اًمٕمٛمٚم٦م وٟمٗمس هذه اًمّمقرة اعمسئقل قمٜمٝم٤م 

وصمب٧م سم٤مًمبداه٦م أن اًمقضمف هق اًمذي جيٕمؾ  ًمٚمتذيم٤مر واىمتٜمٕمقا ومٞمٝم٤م سمٜمّمػ اًمّمدر

٤مدة هلذا اعمٕمٜمك وم٤معمراد اًمّمقرة ذم ُمٕمٜمك اًمقصمـ وجمرد اًمقضمف هق اًمذي يٙمٗمل ذم اإلوم

سمجٜمس ُم٤م يٕمبد يمقن اًمّمقرة ذم ُمٕمٜمك اًمقصمـ وإن مل يٙمـ ٟمٗمس اًمّمقرة ُمٕمبقدة 

ًمٚمٛمنميملم وٓ ذو اًمّمقرة وٓ يم٤مٟم٧م اًمّمقرة قمغم طم٤مًم٦م يٚمتزُمٝم٤م اعمنميمقن قم٤مدة 

وإٟمام اعمٓمٚمقب هٜم٤م أن شمٙمقن اًمّمقرة ُمرآة ًمّمقر . ذم اًمٕمب٤مدة، ٕن يمؾ هذه زوائد

ه٤م ًمّمقر ذم ُمٕمٜمك اًمقصمـ ىمٓمًٕم٤م واىمتٜم٤مؤ اًمقضمف ومٙمؾ هذه اطمٞمقاٟمٞم٦م وإٟم٤م ُمداره٤م قمغم

ذم اًمبٞم٧م قمغم وضمف اًمتٕمٔمٞمؿ وٟمّمبٝم٤م وشمٕمٚمٞم٘مٝم٤م ُمقضققم٦م ذم اإلـم٤مرات قمغم اجلدار 

وٟم٘مِمٝم٤م قمغم ؾمؽم أو ضمدار أو رء يٕمٚمق وإن يم٤مٟم٧م سم٘مدر ٟمّمػ اًم٘م٤مُم٦م أو يم٤من 

دار أو ومٞمٝم٤م اًمقضمف وم٘مط أو شمٕمٚمٞمؼ وضمف إٟمس٤من أو طمٞمقان قمغم اًمٙمتٞمٗم٦م أو ؾمٜم٤مد اجل

ُمـ ( اجلزء إقمغم)قمغم ُمقضع اًمٞمد ( ـمقيؼ)رؾمؿ وضمف قمغم أٟمبقسم٦م ُم٤مء أو ُم٘مبض 

اًمٕمّم٤م أو إُمس٤مك رء ٟمحقه واؾمتٕمامًمف يمؾ ذًمؽ طمرام وممٜمقع ويٛمٜمع دظمقل 

اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم واًمّمالة ذم ذًمؽ اعمٙم٤من ُمٙمروه٦م سمٞم٘ملم صمؿ إن 

يمره٧م اًمّمالة يمراه٦م حتريؿ  وضمد اًمتِمبف اخل٤مص ُمع هذا يم٠من شمٙمقن أُم٤مم اعمّمكم

هؾ يستٓمٞمع أطمد أن ي٘مقل إٟمف ٓ ُمِم٤مهب٦م ًمٕمب٤مدة اًمّمقرة وٓ . ووضمب٧م إقم٤مدهت٤م

خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع اعمٓمٝمر ومٞمام إذا صغم أُم٤مم ُمرآة يمبػمة ُمٜمّمقسم٦م شمبٚمغ ىم٤مُم٦م إٟمس٤من ومٞمٝم٤م 

ُمثؾ هذه اًمّمقر اًمٙمب٤مر ًمإلٟمس٤من واحلٞمقان طم٤مؿم٤م ويمال ٓ يستٓمٞمع أطمد أن ي٘مقل 

قاب ُمع قم٤مُم٦م اًمٙمت٥م ًمألئٛم٦م اًمتل ايمتٗمك ومٞمٝم٤م سم٘مٓمع اًمرأس أو هذا ومثب٧م أن اًمّم

حمق اًمقضمف وىمٞم٤مس ؾم٤مئر إقمْم٤مء قمغم اًمقضمف واًمرأس ًمٞمس ُمٜم٘مقًٓ ذم اًمرواي٦م وٓ 
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. ُم٘مبقًٓ ذم اًمدراي٦م ٓ ضمرم مل يت٠مت اعمٜمع ذم ُم٘مٓمقع اًمرأس إذ مل يبؼ ذم ُمٕمٜمك اًمقصمـ

اكحل . يزال ذم ُمٕمٜمك اًمقصمـسم٤مىمٞم٤ًم ٕٟمف ٓ  وُمٜمع ُم٘مٓمقع إـمراف إذا يم٤من اًمقضمف

 .افسمال افثاين

وصقرة صٖمػمة سمحٞم٨م ٓ شمتٛمٞمز قمٜمد اًمٜمٔمر ًمٞمس٧م ُمرآة ًمٚمٛمالطمٔم٦م ٕهن٤م 

ٟمٗمسٝم٤م ًمٞمس٧م حت٧م اعمالطمٔم٦م يمذًمؽ اعمستقر، ٕٟمف ُمـ اعمالطمٔم٦م ُمٝمجقر ويمقهن٤م 

ُمرآة ًمٚمٛمالطمٔم٦م أسمٕمد وٓسمد ًمٙمقهن٤م ذم ُمٕمٜمك اًمقصمـ أن شمٙمقن ُمرآة اعمالطمٔم٦م ٕن 

تخذون إوصم٤من ًمتٙمقن ُمرآة عمالطمٔم٦م آهلتٝمؿ اًمب٤مـمٚم٦م ووم٘مد هذا اعمنميملم إٟمام ي

 .اكحل افسمال افثافث. اعمٕمٜمك هٝمٜم٤م

٤م ُمب٤مريًم٤م ومٞمف يمام حي٥م رسمٜم٤م ويرىض وصغم اهلل شمٕم٤ممم قمغم  وهلل احلٛمد محًدا ـمٞمبً

ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م حمٛمد وآًمف وصحبف أسمًدا هٙمذا يٜمبٖمل اًمتح٘مٞمؼ واهلل شمٕم٤ممم وزم 

ذم ىمٚمبل اًمٙمالم قمٚمٞمف ُمٜمذ زُم٤من ويمٜم٧م أرضمق أن يٗمتح اهلل  اًمتقومٞمؼ وىمد يم٤من خيتٚم٩م

 .ن يرسه اعمقمم ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وًمف احلٛمدذا أواشمٕم٤ممم سم٤محلؼ ومٝم

ذم  "اعمحٞمط"قمـ  "اًم٘مٝمست٤مين"وسمف اٟمٗمّمؾ وهلل احلٛمد ظمالف ٟم٘مٚمف : أؿول

ومل يذيمروا ومٞمف شمرضمٞمًح٤م ومثب٧م سمحٛمد اهلل  "رد اعمحت٤مر"اخت٤مذ اًمرأس وٟم٘مٚمف قمٜمف ذم 

 .  شمرضمٞمح اعمٜمعشمٕم٤ممم

 "اًم٘مٝمست٤مين"صمؿ ٓ يذهبـ قمٜمؽ أن اعمراد سم٤مٓخت٤مذ آىمتٜم٤مء يمام ذم ىمقل  :أؿول

ٓ يٙمره اخت٤مذه٤م إن »: صمؿ ىمقًمف سمٕمده ( )شيٙمره اخت٤مذ اًمّمقر ذم اًمبٞمقت»: سمٕمده سم٠مؾمٓمر

                                                        

 [32 /  ]،  يمت٤مب اًمّمالة، ومّمؾ ومٞمام يٗمسد اًمّمالة: ضم٤مُمع اًمرُمقز ( ) 
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، أُم٤م اصٓمٜم٤مقمف ومال جيقز سمح٤مل وإن سح قمٚمامؤٟم٤م سمجقاز اخت٤مذ إٟمػ ( )شصٖمرت

ٚم٦م عم٘مٓمققمٝم٤م وم٢من اًمٗمرق سملم ُم٤م ذيمروا وسملم اخت٤مذ اًمرأس واًمسـ واإلصبع ُمـ ومْم

 .مم٤م ٓ خيٗمك قمغم سمٚمٞمد ومْماًل قمـ قم٤مىمؾ واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ

 :ؾائدة

 :هـا أربع صور. جيب افتـبه ْلا وكؽتة أخرى بديعة –: وباَّلل افتوؾقق – أؿول

آؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مًمّمقرة يم٠من شمٙمقن سمح٤مل شمقـم٠م ويٛمِمقن قمٚمٞمٝم٤م ويْمٕمقن  :األوػ

ًم٘مدم هذا أي اخت٤مذ اًمّمقرة ُمٝم٤مٟم٦م ُمب٤مح وٓ يٛمٜمع ُمثؾ هذه اًمّمقر اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝم٤م ا

 .وإن طمرم آصٓمٜم٤مع وإُمر سمف يمام ذم احلٚمٞم٦م واًمبحر وهمػممه٤م

اخت٤مذ رء ومٞمف صقرة سمٖمػم إه٤مٟم٦م وًمٙمـ شمرك اإله٤مٟم٦م ٓ يٙمقن ٕضمؾ  :وافثاكقة

ن ذًمؽ اًمّمقرة، سمؾ سمسب٥م آظمر يم٠من حيتٗمظ سم٤مًمروسمٞم٦م وٓ يٚم٘مٞمٝم٤م قمغم إرض ٕ

( اًمروسمٞم٦م)ًمٞمس ًمٚمّمقرة وًمٙمٜمف ُمـ أضمؾ اعم٤مل ًمق مل شمٙمـ اًمّمقرة ذم اًمٜم٘مد أُمسٙم٧م 

ويم٤من ٓ ي٘مّمد شمٙمريؿ  –يمذًمؽ قمغم وضمف احلٗمظ هذا ُمب٤مح حل٤مل اًمرضورة 

وإن حمٞم٧م . وهمػم ذات صقرة ًمٞمس٧م سمرائج٦م. اًمروسمٞم٦م( إُمس٤مك)اًمّمقرة ذم 

اًمّمقر ذم دُمٖم٦م  يمذًمؽ شواًمرضورات شمبٞمح اعمحٔمقرات». اًمّمقرة ُمٜمٝم٤م مل شم٘مبؾ

ٝم٤م ًمٚم٘م٤مئؿ إذا صٖمػمة سمحٞم٨م ٓ شمبدو شمٗم٤مصٞمؾ أقمْم٤مئ وـمقاسمع سمريد إن يم٤مٟم٧م

طمٞم٨م يب٤مح إُمس٤ميمف يمذًمؽ، ٕن ( اًمديٜم٤مر اهلٜمدي)وضٕم٧م قمغم إرض يم٤مٕذذم 

صقره صٖم٤مر أُم٤م إُمس٤مك أؿمٞم٤مء ذات صقر، سمدون اًمرضورة ومٛمٜمدرج ذم اًمٙمراه٦م، 
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سم٤مًمٜمسب٦م إمم ( شمرك اإله٤مٟم٦م)ًمزم وإن يم٤من ومٞمٝم٤م شمرك اإله٤مٟم٦م ُمٙمـ وضمف آظمر وًمٙمـ 

 ( )شٟمحـ أُمرٟم٤م سم٢مه٤مٟمتٝم٤م»: ىمد شم٘مدم ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م –اًمّمقرة أيًْم٤م وىمد أُمرٟم٤م سم٢مه٤مٟمتٝم٤م 

وذم شمرك اإله٤مٟم٦م شمرك ًمألُمر وٓ ضورة ضم٤مًمب٦م ًمٚمحٙمؿ سم٤مإلسم٤مطم٦م وم٤مًمّمقر ذم 

اًمسٙملم وهمػمه٤م ُمٜمدرضم٦م ذم ٟمٗمس هذا احلٙمؿ وًمٙمٜمٝم٤م إن يم٤مٟم٧م يمبػمة يٛمحقه٤م أو 

همػمه٤م وإٓ شمٙمره وهذا ومٞمام إذا يم٤من ًمٚمٛم٘متٜمل طم٤مضم٦م إمم ذًمؽ اًمٌمء يٚمّمؼ يم٤مهمدة و

 .وٓ يٙمقن ُم٘مّمقده اًمّمقرة وإٓ دظمؾ ذم اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م

أن يٙمقن شمرك اإله٤مٟم٦م ٕضمؾ اًمّمقرة وًمٙمـ ٓ ي٘مّمد شمٕمٔمٞماًم  :افصورة افثافثة

ظم٤مًص٤م ًمٚمّمقرة يمٜمّم٥م اجلٝم٤مل اًمّمقر قمغم اجلدران ًمٚمزيٜم٦م وم٢مٟمف حيرم ويٛمٜمع 

أي حت٘مؼ )قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم طمٞم٨م ىمّمدوا إيمرام ٟمٗمس اًمّمقرة اعمالئٙم٦م 

وإن مل يِمٕمروا سمف، سمؾ طمّمؾ ( ىمّمد إيمرام اًمّمقرة ذم ضٛمـ ٟمّمبٝم٤م قمغم اجلدران

 .وإن مل حيسبقه٤م ُمٕمٔمٛم٦م وُمستح٘م٦م ًمالطمؽمام( إيمراُمٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ

أن ٓ يٙمقن شمرك إه٤مٟم٦م ومحس٥م سمؾ يٕمٔمٛمقن اًمّمقرة  :افصورة افرابعة

وحيسبقهن٤م ُمٕمٔمٛم٦م ذم اًمديـ وي٘مبٚمقهن٤م إضمالًٓ ويْمٕمقهن٤م قمغم وحيؽمُمقهن٤م ىمّمًدا 

اًمرؤوس ويٛمسقهن٤م سم٤مًمٕمٞمقن وي٘مقُمقن سملم يدهي٤م ُمٙمٗمقوًم٤م أيدهيؿ، ويٛمتثٚمقن هل٤م 

 .ىمٞم٤مًُم٤م إذا ضملء هب٤م، وحيٜمقن رؤوؾمٝمؿ إذا رأوه٤م إمم همػم ذًمؽ ُمـ أومٕم٤مل اًمتٕمٔمٞمؿ

٤م وي٘مٞمٜم٤ًم إمج٤مقًم٤م وأؿمد يم بػمة ُمٚمٕمقٟم٦م هذا أظمب٨م ُمـ اًمٙمؾ وأؿمد طمرام ىمٓمًٕم
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وهل ظمٚمػ سيح قمب٤مدة اًمقصمـ سمخٓمقة ٓ يستٓمٞمع ُمسٚمؿ أن يستحٚمف سمح٤مل وإن 

يم٤مٟم٧م ُم٘مٓمققم٦م أو صٖمػمة أو ُمستقرة يمؾ هذه اًم٘مٞمقد إٟمام يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمٞم٦م إمم اًمّمقرة 

اًمث٤مًمث٦م وٓ ىمٞمد ذم ؿمديد احلرُم٦م ًمتٕمٔمٞمؿ صقرة ذي روح وٓ يتّمقر ظمالف ُمسٚمؿ 

وري٤مت هذه اعمٚم٦م احلٜمٞمٗمٞم٦م وم٤مؾمتحس٤مٟمف سمؾ يٙم٤مد أن شمٙمقن طمرُمتٝم٤م اًمِمديدة ُمـ ض

سمؾ اؾمتحالًمف خيِمك ومٞمف أُمر قمٔمٞمؿ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم واًمّمقرة اعمذيمقرة ذم 

اًمس١مال هذه هل اًمّمقرة اًمراسمٕم٦م ُمـ إُمس٤ميمٝم٤م قمغم وضمف اًمتؼمك وفمـ أن اًمؼميم٦م 

واخت٤مذه٤م سمرزظًم٤م وذريٕم٦م ًمٚمقصقل إمم طمرضة اًمرب قمز وضمؾ يمؾ . شمٜمزل سمسببٝم٤م

ومٞمٜمبٖمل دمديد ( اًمتل ذيمرت)ي٠مشمقن قم٤مدة سمٜمٗمس أومٕم٤مل اًمتٕمٔمٞمؿ ذًمؽ أؿمد يمبػمة و

 .اإليامن سم٤مؾمتحالهل٤م ٟمس٠مل اهلل اًمسالُم٦م وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ

اجلٝمٚم٦م يزقمٛمقن ؾمٞمد إؾمٞم٤مد إُم٤مم إومراد، واه٥م اعمراد، سم٢مذن اجلقاد همقث 

ٗمٕمٚمتٝمؿ هذه إىمٓم٤مب وإوشم٤مد ؾمٞمدٟم٤م اًمٖمقث إقمٔمؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف يرىض سم

ُمع أن طمرضشمف يٙمقن أول ُمـ يسخط هذه . طمٞم٨م قمٔمٛمقا ٟمجٚمف شمٕمٔمٞماًم يمذًمؽ

اًمٗمٕمٚم٦م ويٖمْم٥م قمٚمٞمٝم٤م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ورزق اهلل اعمسٚمٛملم اهلداي٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م 

 .آُملم

وإذ ىمد ظمرضم٧م اًمٕمج٤مًم٦م ذم صقرة رؾم٤مًم٦م ويم٤من شمرصٞمٗمٝم٤م ذم اًمٜمّمػ إول 

هب ٟم٤مؾم٥م أن أؾمٛمٞمٝم٤م      ُمـ ؿمٝمر اًمٜمقر واًمرسور ؿمٝمر رسمٞمع إول ؾمٜم٦م

وصغم اهلل شمٕم٤ممم قمغم ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م حمٛمد وآًمف ش قمٓم٤مي٤م اًم٘مدير ذم طمٙمؿ اًمتّمقير»

 .وصحبف وؾمٚمؿ واهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ وقمٚمٛمف ضمؾ جمده أشمؿ وأطمٙمؿ
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بَِقاءِ -51  ـَِتاُب األَك 

ِل اَّللهِ َظزه َوَجله  -  ِمِه﴾:َباب َؿو  ـَا ُكوًحا إَِػ َؿو  َشؾ    ﴿َوَفَؼد  أَر 

ِل اَّللهِ َتَعاَػ َباب ؿَ  -5 ُبُدوا :و  ِم اظ  ﴿َوإَِػ َظادٍ َأَخاُهم  ُهوًدا َؿاَل َيا َؿو 

فِهِ   اَّللهَ﴾ َؼاِف﴾ : َوَؿو  َح  َمُه بِاأل  َذَر َؿو  فِهِ -﴿إِذ  َأك  َذفَِك  -إَِػ َؿو  ـَ ﴿

ِرِمَغ﴾ َم اد ُج  ِزي اف َؼو   كَج 

ِل اَّللهِ َتَعاَػ  - ﴿َباب َؿو                    

                               

                             

           - ِفِه  -إَِػ َؿو        ﴾. 

قِم﴾ -43 ؿِ ِف َوافره َحاَب اف َؽف   َباب﴿َأم  َحِسب َت أَنه َأص 
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بَِقاءِ -51  ـَِتاُب األَك 

 - ٌٖ ََٚد ٘ٔ َعٖض  َّ ٍِ اي ِٛ ـَا كُوًحا إِ وَ ﴿:َباب ٜق َشؾ  ِمهِ َفَؼد  َأر     (8)﴾َػ َؿو 

أ ِي﴾: َؿاَل اب ُن َظبهاسٍ  َئ افره
ـَا (3)﴿َبادِ ِسؽِي ( )﴿َأؿ ؾِِعي﴾ .َما َطَفَر فَ ﴿َوَؾاَر  .َأم 

هـُّوُر﴾ بََع اد َاءُ  (5)افت ِرَمةُ  ،كَ ؽ  ضِ  :َوَؿاَل ِظ َر  ُه األ  وِديُّ ﴿ :َوَؿاَل جُمَاِهٌد  .َوج  َجبٌَل  (4)﴾اجل ُ

ِزيَرةِ   (6) .ِمث ُل َحاٌل  (5)﴾َدأ ٌب ﴿ .بِاجل َ

أ ِي﴾: َؿاَل اب ُن َظبهاسٍ (: خ)ىمقًمف َئ افره
 .اًمخ ...........﴿َبادِ

ىمراءة أيب قمٛمرو ( سم٤مهلٛمزة سمٕمد اًمدال –سم٤مدئ : أي)هذه (: اًمِمٞمخ إزهرى)

واعمٕمٜمك . ومه٤م ُمتقاشمرشم٤من( سم٤مًمٞم٤مء سمٕمد اًمدال –سم٤مدي )وىمراءة همػمه . اًمبٍمي

يمٗمك قمـ ﴿أَؿ ؾِِعي﴾هلؿ دون شمٕمٛمؼ وروي٦م اشمب٤مقمٝمؿ ًمؽ يم٤من سمرأهيؿ اًمذي فمٝمر 

هـُّوُر﴾﴿اعمٓمر  يٗمرس ﴾َدْأٌب ﴿اؾمؿ وم٤مرد ُمٕمرب وومرسه قمٙمرُم٦م سمقضمف إرض افت

ِم كُوٍح ﴿: اًمدأب اًمقارد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم سم٤محل٤مل واًمدأب أيًْم٤م  .(7)﴾ِمث َل َدأ ِب َؿو 

                                                        

 [42: هقد]( ) 

 [41: هقد](4) 

 [22: هقد]( ) 

 [21: هقد](2) 

 [22: هقد](2) 

 [  : هم٤مومر](2) 

 [211/ ]اًمبخ٤مرى صحٞمح(1) 

 [  : هم٤مومر](8) 
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 ﴿وشمتٛمتٝم٤م  -إمم ىمقًمف-اًمٕم٤مدة                          

                                   

                                       

        ﴾(8). ﴾بَلَ كُوٍح ُزَ ﴿ظمؼمه وىمّمتف ﴿كَ قمٔمؿ وصمؼ عمٙمثل  ﴾ـَ

٤م وُمذيّمًرا سم٤مهلل شمٕم٤ممم  ـُم ﴾سمٞمٜمٙمؿ وىمٞم٤مُمل ومٞمٙمؿ واقمٔم٤ًم وُمقضّمًٝم َر ُِعوا َأم   ﴿َؾلَْج 

ـُم ﴾اقمزُمقا قمغم شمدسمػميمؿ وُم٤م أٟمتؿ قمٚمٞمف ُمـ يمٞمد وُمٙمر يب وسم٠مصح٤ميب  اَء ـَ  ﴿َورُشَ

ةً ﴿وأمجٕمقا أٟمّم٤مريمؿ واؾمتٕمٞمٜمقا سمآهلتٙمؿ  ُضوا إيَِله ُمٚمتبًس٤م ظمٗمٞم٤ًم و﴾ ُؽؿه  ﴾﴿اؿ 

ُـ ظُِرونِ وُم٤م شمققمدون سمف ُمـ ىمتؾ وـمرد . ـ ُمٙمروهُماُمْمقا إزم سمام ذم أٟمٗمسٙمؿ   ﴾﴿ت

رٍ ﴿أقمرضتؿ  ﴾﴿َتَوفهق تُم  شم١مظمرون  ُم٤م ـمٚمب٧م ُمٜمٙمؿ قمقًض٤م  ﴾َؾََم َشلَف تُُؽم  ِمن  أَج 

  .قمغم ٟمّمحل وشمبٚمٞمٖمل وم٠مظم٤مف أن يٗمقشمٜمل سم٢مقمراضٙمؿ

٘ٔ َتَعاٜي -6 ًَّ ٍِ اي ِٛ  :٢َباب ٜق
 ﴿َ٘ َّ ِّ اِعُبُذٚا اي ِٛ ٍَ َٜا ٜق ُّٖٛدا ٜقا  ِِ ُٖ فِهِ   (4)﴾َِٚإٜي٢ َعإد ٜأَخا ِإِر ﴿: َوَؿو 

ُ٘ ٔباٞيٜأِسٜكأف﴿ ََ ِٛ َِْزَس ٜق فِهِ -﴾ ِإِر ٜأ َّ ﴿ -إَِػ َؿو  ِٛ ٜنَزٔيٜو َِْذِضٟ اٞيٜك

                                                        

 [14،  1: يقٟمس]( ) 

 [22: إقمراف](4) 
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َٔنَي  ُُِذِش ٞٚ (. )﴾اٞي ِٔ ايٖٓٔب ِٔ َعا٥َٔؼ١ٜ َع َٕ َع َُا ِٝ ًٜ َُٚط ٜٛا٤ٕ  ِٔ َع ٘ٔ َع  ٔؾٝ

َِ َّ ََٚط  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع َّ   (2) .َؿ٢ًَّ اي

  22-ٍَ ٍَ :ٜقا ُٔ َٜٚقا ِٔ ،ٜنٔجرٍي اِب َٕ َع ِٔ ،ُطٞؿَٝا ٘ٔ َع ِٔ ،ٜأٔبٝ ِٔ َع ٍِ ٜأٔبٞ اِب ِٔ ،ُِْع  َع
َٞ َطٔعٕٝذ ٜأٔبٞ ُ٘ َسٔك َّ ُ٘ اي ِٓ ٍَ َع ٞٙ َبَعَح :ٜقا ًٔ َٞ َع ُ٘ َسٔك َّ ُ٘ اي ٞٚ ِإٜي٢ َعِٓ ُ٘ َؿ٢ًَّ ايٖٓٔب َّ  اي

ٔ٘ ِٝ ًٜ َِ َع َِٝب١ٕ ََٚطَّ َٖ َٗا ،ٔبُز َُ َٔ ٜؾٜكَظ ِٝ ِٔ اٞيٜأٞقَشِع :اٞيٜأِسَبَع١ٔ َب ٞٚ َسأبٍع ِب ًٔ ِٖ اٞيَشِٜٓع  ُث
ٚٞ َُُذأػٔع ١َِٜٓٝ ،اٞي ِٔ َُٚعَٝ ٟٚ َبِذٍس ِب ِٜٕذ ،اٞيٜؿَضاِس ٞٚ ََٚص َّا٥ٔ ِٖ ،اي َٕ َبٓٔٞ ٜأَسٔذ ُث َٗا  ،َِْب

١َُٜ ًٜٞك ِٔ ََٚع ًٜاَث١ٜ ِب ٟٚ ُع َِٔش ِٖ ،اٞيَعا ًٜإب َبٓٔٞ ٜأَسٔذ ُث ِْٜؽ ٜؾَػٔلَبِت ،ٔن ـَاُس ٝقَش ِْ  ،َٚاٞيٜأ
ٛٔٞ :ٜقاٝيٛا ٌِ َؿَٓأدَٜذ ُِٜع ِٖ ٍَ ،َََٜٚذُعَٓا َِْذٕذ ٜأ َُا» :ٜقا ِِ ِإْٖ ُٗ ٌَ .«ٜأَتٜأيَّٝؿ ٌْ ٜؾٜأٞقَب  َسُد
ِٔ ٜغا٥ُٔش ِٝ َِٓٝ ِٔ َُِؼِشُف اٞيَع ِٝ َِٛدََٓت ٍَ ،ََِشًْٝٛم ١ٔايِِّشَٝ ٜنٗح ،اٞيَذٔبنِي َْأت٧ُ ،اٞي  اٖتِل :ٜؾٜكا
َ٘ َّ ُُٖذ َٜا اي ٍَ ،ََُش ِٔ» :ٜؾٜكا ا اهللََّ  ُيٓمِعْ  ََ ٜمُٜمِل ؟قَمَّمٞم٧ُْم  إَِذ غمَ  اهللَُّ َأَي٠ْمَُم َْرضِ  َأْهؾِ  قَم ْٕ ًٜا ا  ٜؾ

ََُْٞٔٛٓ ُ٘ .«َتٞأ ٌْ ٜؾَظٜأٜي ُ٘ َسُد ًٜ ُ٘- ٜقِت َٔ َخأيَذ ٜأِسٔظُب َٛٔيٝٔذ ِب ُ٘ -اٞي َََُٓع ُٖا ،ٜؾ ًٜ ٍَ َٚي٢َّ ٜؾ  :ٜقا
«ٖٕ ِٔ ِإ ِٚ ،ََٖزا ٔك٦ِٔل٧ِ َٔ َّا ََٖزا َعٔكٔب ٔؾٞ :ٜأ ِٛ َٕ ٜق َٕ َٜٞكَش٤ُٚ ُِٚص ٜيا اٞيٝكِشآ  َُٜذا

ِِ ُٖ َٕ ،َسَٓأدَش ُُِشٝقٛ َٜ ِٔ َٔ ِٔ ِِ َُُشَٚم ايٚذٜ ِٗ ِٔ ايٖظ َٔ ١َٖٔٝٔ َٕ ،ايٖش ًٛٝ ٌَ َٜٞكُت ِٖ ِّ ٜأ ًٜا  اٞيِإِط

                                                        

 [42- 4: إطم٘م٤مف]( ) 

٤م قَم٤مٌد  :سَم٤مب ىَمْقِل اهللَِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ  -1» رم ٟمسخ٦م اًمتك سملم أيديٜم٤م حت٧م اًمب٤مب،  أُم٤م(4)  ﴿َوَأُمَّ

ٞم٦ٍَم﴾
يَدٍة ﴿قَم٤مشمِ ﴾ ؿَمِد َسٍ يٍح َسْ ُٙمقا سمِِر ـُ قمُ  ،وَم٠ُمْهِٚم ٜم٦َمَ ىَم٤مَل اسْم َرَه٤م  :ٞمَٞمْ اِن ﴿ؾَمخَّ ٧َْم قَمغَم اخْلُزَّ قَمت

ُْؿ َأقْمجَ  ك يَم٠َمهنَّ قَم َى اًْمَ٘مْقَم ومِٞمَٝم٤م َسْ ؽمَ تَت٤َمسمَِٕم٦ًم ﴿وَم ٤مٍم طُمُسقًُم٤م﴾ ُُم ٞم٦ََم َأيَّ
٤مُز قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ؾَمبَْع ًَمٞم٤َمٍل َوصَماَمٟمِ

ـْ سَم٤مىِمٞم٦ٍَم﴾ سَمِ٘مٞم٦َّمٍ  صحٞمح  .[8-2: /حل٤مىم٦ما  ] ٟمَْخٍؾ ظَم٤مِوَي٦ٍم﴾ ُأُصقهُل٤َم ﴿وَمَٝمْؾ شمََرى هَلُْؿ ُِم

 [224/ ]اًمبخ٤مرى، 
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 َٕ ٌَ َََٜٚذُعٛ ِٖ ِٕ ٜأ َِٚثا ِٔ ،اٞيٜأ ِِ َْاٜأ ٜي٦ٔ ُٗ ِِ ٜأِدَسٞنُت ُٗ ًٖٜٓ ٌَ ٜيٜأٞقُت  (5) .«َعإد ٜقِت

ـْ  إِنَّ : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمسالم وذم ٟمسختل اًمٗمتح  –ىَمْقًُم٤م .... َهَذا ِضئِْْمِئ  ُِم

 .ىمقمٌ : واًمٕمٛمدة

وىمد »: ذم ُمٖمٜمل اًمٚمبٞم٥م. ُمرومقع قمغم أٟمف ُمبتدأ واؾمؿ إن ضٛمػم اًمِم٠من حمذوف

ضٛمػم ؿم٠من حمذووًم٤م يم٘مقًمف قمٚمٞمف  اعمبتدأ ومٞمٙمقن اؾمٛمٝم٤مش إن»سمٕمد : يرشمٗمع سمٕمده٤م أي

إصؾ إٟمف  .«إن من أصد افـاس ظذاًبا يوم افؼقامة ادصورون»: اًمّمالة واًمسالم

  (4) .اًمِم٠من: أي

لِ  َباب -34 ﴿ َتَعاَػ  اَّللهِ  َؿو                     

                                

                                 

        - فِهِ  إَِػ  -َؿو          ﴾( .) 

ت٤َم﴾: ُيَ٘م٤مُل  يمَّ ُف َزًْمَزًَمُف، ﴿وَمُد يمَّ ، يَماَم  (.5)َد ب٤َمَل يَم٤مًْمَقاطِمَدِة ، ضَمَٕمَؾ اجْلِ ـَ ْٙم ُ٘وَمُديِم َّ ٍَ اي  ٜقا

َت٤َم َرشْمً٘م٤م﴾: قَمزَّ َوضَمؾَّ  َْرَض يَم٤مٟم ْٕ َٛمَقاِت َوا ْ َيُ٘مْؾ  (.4)﴿َأنَّ اًمسَّ ، َرشْمً٘م٤م: َومَل َـّ : يُم

                                                        

 [214/ ]صحٞمح اًمبخ٤مرى( ) 

 [22ص ]،اًمٜمقن اًمس٤ميمٜم٦م اهلٛمزة اعمٗمتقطم٦م أن ومّمؾ ،إول اًمب٤مب ،ُمٖمٜمل اًمٚمبٞم٥م(4) 

 [ 2 - 2 : إقمراف]( ) 

 [2 : احل٤مىم٦م](2) 

 [1 : إٟمبٞم٤مء](2) 
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سُمقا﴾ ْذِ ، ﴿ُأ ٌب َُمّْمبُقغٌ  (8)ُُمْٚمتَِّمَ٘متلَْمِ ـُ قَمب٤َّمسٍ . صَمْقٌب ُُمنَمَّ : ىَم٤مَل اسْم

ٜم٤َم اجْلَبََؾ﴾ (.3)﴿وم٤مْٟمبََجَس٧ْم﴾ تَْ٘م َ ٜم٤َم (. )اْٟمَٗمَجَرْت، ﴿َوإِْذ ٟم  .َروَمْٕم

ُُٖذ َسٖذَثَٓا - 87   ُٔ ََُش ـَ ِب ُٕ َسٖذَثَٓا :ُُٜٛط ِٔ ،ُطٞؿَٝا ُِِشٚ َع ِٔ َع  ،َِٜش٢َٝ ِب
ِٔ ٘ٔ َع ِٔ ،ٜأٔبٝ َٞ َطٔعٕٝذ ٜأٔبٞ َع ُ٘ َسٔك َّ ُ٘ اي ِٓ ِٔ ،َع ٞٚ َع ُ٘ َؿ٢َّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٍَ ََٚطَّ  :ٜقا

َٕ ايٖٓاُغ» ـَِعٝكٛ َٜ َّ ِٛ َٜ ١ََٔ ُٕ ،اٞئكَٝا ٍَ ٜؾٜأٝنٛ ٖٚ ِٔ ٜأ َُُٛط٢ ٜأَْا ٜؾِإَرا ،ُٜٔؿُٝل ََ  آٔخْز ٔب
١َُٕ ِٔ ٔبٜكا٥ٔ َٔ ِِ َٛا٥ٔ ًٜ ،اٞيَعِشِؾ ٜق ًٔٞ ٜأٜؾاَم ٜأِدِسٟ اٜؾ ِّ ،ٜقِب َٟ ٜأ ـَِعٜك١ٔ ُدِٛص ُِّٛس ٔب  (4) .«اي

 .رىض اهلل قمٜمف أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري: اًمراوي 

احلدي٨م سمٔم٤مهره ُمْمٓمرب طمٞم٨م ىم٤مل ُمتّمالً : أىمقل( اًمِمٞمخ إزهرى)

ا َؾنَِذا»: سم٘مقًمف كَ  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم  -وهذا سمٔم٤مهره أن ُمقؾمك  -إمم آظمره- «َأ

 َأد ِري َؾاَل »ذم ُم٤م سمٕمد  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم-: وي١ميده ىمقًمف يٙمقن أول ُمـ أوم٤مق

وم٠ميمقن أول ُمـ يٗمٞمؼ : ىمقًمف: ىم٤مل اًمداودي»: ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل -إمم آظمره- «َؿب ِع  َأَؾاَق 

ًمٞمس سمٛمحٗمقظ، واضٓمرسم٧م اًمرواة ذم هذا احلدي٨م، وىمؾ ُمـ يسٚمؿ ُمٕمف ُمٜمٝمؿ ُمـ 

وومٞمف ٟمٔمر . ٝمكاٟمت(2) شوم٠ميمقن أول ُمـ شمٜمِمؼ قمٜمف إرض: اًمقهؿ، واًمّمحٞمح

أول ُمـ يٗمٞمؼ، سمٕمدُم٤م يم٤من أول ُمـ : واًمقضمف أن ي٘م٤مل إٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم

                                                        

 [ 3: اًمب٘مرة]( ) 

 [21 : إقمراف](4) 

 [ 1 : إقمراف]( ) 

 [ 28/ ]اًمبخ٤مرى صحٞمح(2) 

 [2/218 ]: قمٛمدة اًم٘م٤مرى(2) 
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يمام ورد ذم احلدي٨م وم٤مًمقضمف أٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم أول ُمـ . شمٜمِمؼ قمٜمف إرض

يٗمٞمؼ سم٤مًمٜمسب٦م إمم ُمـ قمدا ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم، وم٤مٕوًمٞم٦م هٜم٤م إض٤مومٞم٦م أو 

ُمـ يٗمٞمؼ ُمٓمٚمً٘م٤م يمام أظمؼم صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف هق قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم، أول 

 «َأد ِري َؾاَل »ومٞمام سمٕمد، : وؾمٚمؿ قمـ ٟمٗمسف اًم٘مدؾمٞم٦م، وأُم٤م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم

إمم آظمره، ومٛمحٛمقل قمغم اًمٜمسٞم٤من واؿمتب٤مه إُمر طمٞمٜمئذ وٓ يبٕمد أن يٙمقن ُمقؾمك 

ًدا ويٙمقن قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم أوم٤مق سمٕمد ٟمبٞمٜم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم سم٘مٚمٞمؾ ضم

ىمد ًمب٨م هٜمٞمٝم٦م همػم ُمٚمتٗم٧م طمتك شمس٤مرع ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمّمالة  ^ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 

وىمد أظمذ   ^واًمسالم إمم اًمٕمرش وأظمذ ُمقؾمك سم٘م٤مئٛمتف وص٤مدف أن رآه ٟمبٞمٜم٤م 

سم٘م٤مئٛم٦م ُمـ ىمقائؿ اًمٕمرش وحت٘مؼ يمؾ ذًمؽ ذم آوٟم٦م يسػمة وهبذا يرشمٗمع اإلؿمٙم٤مل، 

ذم هذا اعمحؾ يمالم ًمدومع اإلؿمٙم٤مل  هذا وًمٚمٕمٞمٜمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم. واحلٛمد هلل اعمتٕم٤مل

ومٞمف همٛمقض وإهب٤مم، وإذ ىمد ارشمٗمع اإلؿمٙم٤مل وفمٝمر وضمف اًمّمقاب، ومال اضٓمراب 

ذم اعمتـ وم٤معمتـ سمرُمتف صحٞمح صم٤مسم٧م، وهلذا ظمرضمف اإلُم٤مم اًمبخ٤مري وٟم٤مهٞمؽ سمف 

 .طمج٦م صمبت٤ًم ومتثب٧م وٓ شمٖمؽم سمام ذم اًمٕمٞمٜمل

ِف  َباب -52 َؽف  َحاَب اف  قِم﴾ ﴿َأم  َحِسب َت أَنه أَص  ؿِ ُف  (8)َوافره َؽف  اف َػت ُح  :اف 

بَلِ  ؿِقمُ  ،ِِف اجل َ ُؿوٌم﴾ .اف ؽِتَاُب  :َوافره تُوٌب  (3)﴿َمر  ؽ  مِ  ،َم ؿ  ـَا َظَذ  .ِمن  افره ﴿َرَبط 

                                                        

 [3: اًمٙمٝمػ]( ) 

 [3: اعمٓمٗمٗملم](4) 
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﴾ ا (8)ُؿُؾوِبِِم  ً ـَاُهم  َصز  ؿ  َراًضا (3)﴿َصطَطًا﴾ .َأْل َ َوَْج ُعُه َوَصائُِد  ،اف ِػـَاءُ  :اف َوِصقُد  .إِؾ 

َدةٌ﴾ :اف َوِصقُد اف بَاُب  :َوُيَؼاُل  ،ٌد َوُوُص  َص َصَد  ،ُمط بََؼةٌ  ( )﴿ُمم   .آَصَد اف بَاَب َوَأو 

﴾ ـَاُهم  َاُهم   (5)﴿َبَعث  قَقـ  ـَى﴾ .َأح  ًعا (4)﴿َأز  ثَُر َري  ـ  َب اَّللهُ َظَذ آَذاهِنِم  َؾـَاُموا  .َأ ََضَ َؾ

َغق ِب﴾ ا بِاف  ً تَبِن   (5)﴿َرْج  ﴾ :اِهٌد َوَؿاَل جمَُ  .مَل  َيس  ُضُفم  ِر ُفم   (6)﴿َتؼ  ـُ ُ  .تَس 

 ن شمرمج٦م وسمد( سم٤مب) 

ُٔ اٞيَعِضِٜض َعِبُذ َسٖذَثَٓا - 56  ٘ٔ َعِبٔذ ِب َّ ٍَ اي ِٔ ،ََأيو٠ َسٖذَثٓٔٞ :ٜقا ُٖٔذ َع  ََُش
ِٔ ِٜٓهٔذِس ِب ُُ ِٔ ،اٞي ِٜٛي٢ ايِٖٓلِش ٜأٔبٞ ََٚع ََُش ََ ِٔ ُع ِٝٔذ ِب ٘ٔ ُعَب َّ ِٔ ،اي َِٔش َع ِٔ َعا ِٔ ِعٔذَط ِب  ِب
ِٔ ،َٚقَّاٍق ٜأٔبٞ ٘ٔ َع ُ٘ ،ٜأٔبٝ ُ٘ ٜأْٖ َُٔع ٍُ َط ١ََٜ َِٜظٜأ َٔ ٝأَطا ِٜٕذ ِب ُِٔعَت ََاَرا :َص ِٔ َط َٔ ٍِ  َسُطٛ
ٔ٘ َّ ُ٘ َؿ٢ًَّ اي َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ِٕ ٔؾٞ ََٚطَّ َّاُعٛ ٍَ ؟اي ١ََٝ ٜؾٜكا ٍَ :ٝأَطا ٍُ ٜقا ٘ٔ َسُطٛ َّ  َؿ٢ًَّ اي
ُ٘ َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ُٕاي» :ََٚطَّ ٌَ ،ِسِدْع َّاُعٛ ِٔ ٜطا٥ٜٔؿ١ٕ َع٢ًٜ ٝأِسٔط ٌَ َبٓٔٞ َٔ ِٚ ،ِإِطَشا٥ٔٝ  ٜأ

ِٔ َع٢ًٜ ََ َٕ ِِ ٜنا ًٜٝه ِِ ٜؾِإَرا ،ٜقِب ُِٔعُت ٘ٔ َط ًٜا ٔبٜأِسٍض ٔب َُٛا ٜؾ ٘ٔ َتٞكَذ ِٝ ًٜ  َٜٚقَع َِٚإَرا ،َع
ِِ ٔبٜأِسٍض ُِْت َٗا َٜٚأ ًٜا ٔب ِٓ٘ ٔؾَشاّسا َتِدُشُدٛا ٜؾ َٔ»ُ. ٍَ ِِ ٜيا» :ِشايِٖٓل ٜأُبٛ ٜقا  ِإيَّا ُِٜدِشِدٝه

                                                        

 [2 : اًمٙمٝمػ]( ) 

 [2 : اًمٙمٝمػ](4) 

 [41: اًمبٚمد]( ) 

 [3 : اًمٙمٝمػ](2) 

 [3 : اًمٙمٝمػ](2) 

 [44: اًمٙمٝمػ](2) 

 [1 : اًمٙمٝمػ](1) 
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ُ٘ ٔؾَشاّسا  ِٓ َٔ». (5) 

أُم٤م ًمق ظمرج . ٕضمؾ اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن: أيش ِمـ هُ  ؾَِراًرا» :افشقخ األزهرى

وًمٕمؾ احلٙمٛم٦م ذم هذا احلدي٨م قمدم ٟم٘مؾ اعمرض . حل٤مضم٦م قمرض٧م ًمف ومال سم٠مس ومٞمف

 .أو اًمتٕمرض ًمف قمـ ـمريؼ اًمٕمدوى

أٟمف ُمٜمع  "صحٞمح اًمبخ٤مري"ف قمغم زقمؿ اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م ذم شمٕمٚمٞم٘م

ُمـ اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن ظمِمٞم٦م ٟم٘مؾ اعمرض أو اًمتٕمرض ًمف قمـ ـمريؼ اًمٕمدوى 

اعمرض أو  ًمٕمؾ احلٙمٛم٦م ومٞمف قمدم ٟم٘مؾ»(.ومراًرا ُمٜمف) :^وهذا ٟمّمف حت٧م ىمقًمف 

 أهب.شوىدٕماًمتٕمرض ًمف قمـ ـمريؼ اًم

ن يٗمروا سمٜمل إُمر قمغم ُم٤م ٓ يبٜمك قمٚمٞمف وًمق يم٤من إُمر يمام ىم٤مل ُٕمروا أ: أىمقل

ُمٜمًٕم٤م ًمٚمٕمدوى، وإذ مل ي١مُمروا أن يٗمروا سمؾ هنقا قمـ اًمٗمرار، وأُمروا سم٤مٓؾمت٘مرار دل 

سمام ومٝمؿ ُمـ أُمره دًٓم٦م ذم طمديثف  ^قمغم إسمٓم٤مل قمدوى، وسح  ^هذا إُمر ُمٜمف 

وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة . شٓ قمدوى ذم اإلؾمالم»: إذ ي٘مقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم

رواه أمحد ذم  (4)شُم٦م وٓ صٗمر وٓ همقلٓ قمدوى وٓ ـمػمة وٓ ه٤م»: واًمسالم

 ^وىمد وردت قمٜمف  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام-اعمسٜمد وُمسٚمؿ قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل 

أورد طمديث٤ًم ضم٤مء ومٞمف  "يمٜمز اًمٕمامل"وذم  شٓ قمدوى»: أطم٤مدي٨م يمثػمة صدره٤م سم٘مقًمف

                                                        

 [232/ ]صحٞمح اًمبخ٤مرى( ) 

 ف،صحٞمح، و اعمسٚمؿ رم [44 /  4]  1 2 /أمحد رم ُمسٜمده، اًمرىمؿ أظمرضمف(4) 

، همقل وٓ ٟمقء وٓ صٗمر وٓ ه٤مُم٦م وٓ ـمػمة وٓ قمدوى ٓ سم٤مب،٤مًمسالميمت٤مسم

 [4 / 1] ،2348/اًمرىمؿ
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  :ذيمر اًمٓم٤مقمقن واًمٜمٝمل قمـ اًمٗمرار ُمٜمف وٟمص ومٞمف قمغم إسمٓم٤مل اًمٕمدوى وه٤م هق ذا

وى وٓ ـمػمة وٓ ه٤مُم٦م إن شمٙمـ اًمٓمػمة ذم رء ومٝمق ذم اعمرأة واًمٗمرس ٓ قمد»

 شواًمدار وم٢مذا ؾمٛمٕمتؿ سم٤مًمٓم٤مقمقن، ومال هتبٓمقا قمٚمٞمف وإن وىمع وأٟمتؿ هب٤م ومال شمٗمروا ُمٜمف

 رواه اسمـ ظمزيٛم٦م واًمٓمح٤موي واسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص

   ( ) .امرىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم

رواه اسمـ ضمرير قمـ أيب  شٛمـ أقمدى إولٓ قمدوى وٓ ـمػمة وم» ^وقمٜمف 

وورد هذا اًمٚمٗمظ إظمػم ذم ـمرق يمثػمة ضم٤مء ذيمره٤م ذم   (4)رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمفأُم٤مُم٦م 

 .وهمػمه "يمٜمز اًمٕمامل"

أٟمف  ^روى أمحد ذم اعمسٜمد واًمبٞمٝم٘مل قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام قمٜمف 

٧م اًمبٕمػم يٙمقن سمف ٓ قمدوى وٓ ـمػمة وٓ ه٤مُم٦م ىمٞمؾ ي٤م رؾمقل اهلل أرأي»: ىم٤مل

   ( ).شاجلرب ومٞمجرب اإلسمؾ يمٚمٝم٤م؟ ىم٤مل ذًمٙمؿ اًم٘مدر ومٛمـ أضمرب إول

ٓ قمدوى وٓ صٗمر وٓ ـمػمة وٓ »: ^ىم٤مل رؾمقل اهلل : وقمـ أيب هريرة ىم٤مل

ي٤م رؾمقل اهلل ومام سم٤مل اإلسمؾ شمٙمقن ذم اًمرُمؾ يم٠مهن٤م اًمٔمب٤مء : ه٤مُم٦م وم٘م٤مل إقمرايب

                                                        

 ،ومٞمف اًمؽمهمٞم٥م إومٕم٤مل ىمسؿ ُمـ اًمٓم٥م يمت٤مب ،يمٜمز اًمٕماملأظمرضمف اعمت٘مك اهلٜمدى رم ( ) 

 [  4/ 1 ]   482/اًمرىمؿ  اًمٕمدوى ُمـ اإليمامل

 ،ومٞمف اًمؽمهمٞم٥م إومٕم٤مل ىمسؿ ُمـ اًمٓم٥م يمت٤مب ،اًمٕمامل يمٜمزأظمرضمف اعمت٘مك اهلٜمدى رم (4) 

 [2 4/ 1 ]  48242/اًمرىمؿ  اًمٕمدوى ُمـ اإليمامل

 ،ومٞمف اًمؽمهمٞم٥م إومٕم٤مل ىمسؿ ُمـ اًمٓم٥م يمت٤مب ،يمٜمز اًمٕماملأظمرضمف اعمت٘مك اهلٜمدى رم ( ) 

 [  4/ 1 ]  2 482/اًمرىمؿ  اًمٕمدوى ُمـ اإليمامل
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خ . )ومٛمـ أقمدى إول: ىم٤مل! يمٚمٝم٤م؟ومٞمجئ اًمبٕمػم إضمرب ومٞمدظمؾ ومٞمٝم٤م ومٞمجرهب٤م 

 ( ) (.واسمـ ضمرير –د  –م  –

ىم٤مل ٓ ـمػمة وٓ ه٤مُم٦م وٓ قمدوى وٓ صٗمر  ^وقمـ اسمـ قمب٤مس قمـ اًمٜمبل 

ي٤م رؾمقل اهلل أًمٞمس اًمبٕمػم يٙمقن سمف اجلرب ومٞمٙمقن ذم اإلسمؾ ومٞمٕمٞمده٤م؟ : وم٘م٤مل رضمؾ

اسمـ . )ومٛمـ أضمرب إول: ىم٤مل! أومرأي٧م إول ُمـ أقمداه وذم ًمٗمظ؟: ىم٤مل

 (4)(.ريرضم

ي٤م رؾمقل اهلل اًمٜم٘مٞم٦م شمٙمقن : وم٘م٤مل ^وقمـ أيب هريرة ىم٤مل ضم٤مء أقمرايب إمم اًمٜمبل 

ومام أقمدى »: ^سمٛمِمٗمر اًمبٕمػم أو سمٕمجبف ومتِمٛمؾ اإلسمؾ يمٚمٝم٤م ضمرسًم٤م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

إول ٓ قمدوى وٓ ه٤مُم٦م وٓ صٗمر ظمٚمؼ اهلل يمؾ ٟمٗمس ومٙمت٥م طمٞم٤مهت٤م وُمّمٞمب٤مهت٤م 

 ( ) (.اسمـ ضمرير) شورزىمٝم٤م

ومٗمل جمٛمع اًمزوائد ( ٓ قمدوى)ٕمض اًمٓمرق ُمٕمٜمك هذا اًمٚمٗمظ أقمٜمل وضم٤مء ذم سم

ٓ صٗمر وٓ ه٤مُم٦م وٓ يٕمدي ؾم٘مٞمؿ »: ^ىم٤مل رؾمقل اهلل : قمـ قمكم ىم٤مل»ًمٚمٝمٞمثٛمل 

رواه أسمق يٕمغم، وومٞمف صمٕمٚمب٦م سمـ يزيد احلامين وصم٘مف اًمٜمس٤مئل وومٞمف ضٕمػ ش صحٞمًح٤م

                                                        

 ،ومٞمف اًمؽمهمٞم٥م إومٕم٤مل ىمسؿ ُمـ اًمٓم٥م يمت٤مب ،يمٜمز اًمٕماملأظمرضمف اعمت٘مك اهلٜمدى رم ( ) 

 [1 4/ 1 ]  48241/اًمرىمؿ  اًمٕمدوى ُمـ اإليمامل

 ،ومٞمف اًمؽمهمٞم٥م إومٕم٤مل ىمسؿ ُمـ اًمٓم٥م يمت٤مب ،يمٜمز اًمٕماملأظمرضمف اعمت٘مك اهلٜمدى رم (4) 

 [8 4/ 1 ]  1 482/اًمرىمؿ  اًمٕمدوى ُمـ اإليمامل

 ،ومٞمف ؽمهمٞم٥ماًم إومٕم٤مل ىمسؿ ُمـ اًمٓم٥م يمت٤مب ،يمٜمز اًمٕماملأظمرضمف اعمت٘مك اهلٜمدى رم ( ) 

 [1 4/ 1 ]  48243/اًمرىمؿ  اًمٕمدوى ُمـ اإليمامل



 

 
 

 225 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 
 شٓ صٗمر»: ؾمٚمؿوإذا شم٠مُمٚم٧م ىمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و ( ) شوسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت

، وُم٤م ضم٤مء هٜم٤م شٓ قمدوى»: وضمدشمف ي١ميد ُم٤م ورد ُمـ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم

ومٝمق سمٛمٕمٜم٤مه يمام ٓ  شٓ يٕمدي ؾم٘مٞمؿ صحٞمًح٤م»: ُمـ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم

ٓ صٗمر وٓ ه٤مُم٦م يم٤مٟم٧م اًمٕمرب : حت٧م ىمقًمف ذم جمٛمع اًمزوائد: ىم٤مل اعمحٌم. خيٗمك

ر شمّمٞم٥م اإلٟمس٤من وشم١مذيف إذا ضم٤مع وأهن٤م شمٕمدي شمزقمؿ أن ذم اًمبٓمـ طمٞم٦م ي٘م٤مل هل٤م صٗم

أراد سمف اًمٜمس٤مئل اًمذي يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقٟمف هق شم٠مظمػم اعمحرم : وم٠مسمٓمؾ اإلؾمالم ذًمؽ وىمٞمؾ

إمم صٗمر هق اًمِمٝمر احلرام، وم٠مسمٓمٚمف واهل٤مُم٦م اؾمؿ ـم٤مئر، وذًمؽ أهنؿ يم٤مٟمقا يتِم٤مءُمقن 

  .هب٤م وهل ُمـ ـمػم اًمٚمٞمؾ وىمٞمؾ هل اًمبقُم٦م وىمٞمؾ همػم ذًمؽ

وآًمف وصحبف وؾمٚمؿ  ^ٙمريؿ هذه إطم٤مدي٨م ُمـ اعمّمٓمٗمك أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًم

سمٛمرأى ُمٜمؽ شمٜم٤مدي سم٠مٟمدى صقت وأرومع قم٘مػمة سم٢مسمٓم٤مل اًمٕمدوى وٟمٗمل اًمتِم٤مؤم 

يٜمٝمك قمـ اًمٗمرار قمـ اًمٓم٤مقمقن خم٤موم٦م اًمٕمدوى وشمِم٤مؤًُم٤م وهق  ^أومٞمٔمـ ُمع هذا أٟمف 

 اًمذي يٜمٗمل اًمٕمدوى واًمِم١مم يمال هذا ٓ يست٘مٞمؿ وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم

 .اًمٕمٔمٞمؿ

وًمٜمتذيمر ُم٘م٤مًم٦م اًمديمتقر ُمرة أظمرى إؿمب٤مقًم٤م ًمٚمٙمالم ي٘مقل اًمديمتقر ًمٕمؾ 

احلٙمٛم٦م ومٞمف قمدم ٟم٘مؾ اعمرض أو اًمتٕمرض ًمف قمـ ـمريؼ اًمٕمدوى ورًدا قمٚمٞمف ٟم٘مقل 

إن ؾمٚمٛم٧م أن هذا ظمٓم٤مب ًمألصح٤مء اًمذيـ هؿ قمـ اعمرض أسمري٤مء، وأهنؿ هنقا قمـ 

اعمرىض ومامذا جيدهيؿ إٟمف ظمقـم٥م : اًمٗمرار ومٙمٞمػ يتّمقر ٟم٘مؾ اعمرض؟ وإن ىمٚم٧م

                                                        

 [44 / 2]  3 8/، اًمرىمؿجمٛمع اًمزوائد وُمٜمبع اًمٗمقائدأظمرضمف اهلٞمثٛمك رم ( ) 
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اًمٗمرار إن ومرض أهنؿ ي٘مدرون قمٚمٞمف؟ وىمد اقمؽماهؿ اعمرض وإن مل ي٘مدروا ومٙمٞمػ 

اًمتٕمرض ًمف قمـ ـمريؼ اًمٕمدوى ي٘متيض أن : يتّمقر ُمٜمٝمؿ أن يٗمروا؟، صمؿ ىمقًمؽ

ي١مُمروا سم٤مًمٗمرار طمتك يّمح ُم٤م زقمٛم٧م ُمـ احلٙمٛم٦م وهق قمدم اًمتٕمرض ًمف قمـ 

ِم٤م ومٞمف اًمٓم٤مقمقن شمٕمرض ًمف وهذا ُم٤م ـمريؼ اًمٕمدوى، وم٢من آؾمت٘مرار سم٤مًمبٚمد اًمذي وم

 .أؾمٚمٗمٜم٤م ُمٕمٜم٤مه ُمـ ىمبؾ هذا

هنك إصح٤مء قمـ اًمٗمرار ٟمٔمًرا ًمٚمٛمرىض واهتامًُم٤م  ^وىمد يمٜم٧م أفمـ أٟمف 

سم٠مُمرهؿ طمتك ٓ يْمٞمٕمقا سمٗم٘مد ُمـ ي٘مقم قمٚمٞمٝمؿ، صمؿ راضمٕم٧م قمٛمدة اًم٘م٤مري 

ومقضمدت اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل سح سمٜمحق ُم٤م يمٜم٧م أرى وهلل احلٛمد قمغم اًمتقىمٞمػ 

إٟمام هنل قمـ اخلروج؛ ٕٟمف إذا ظمرج : وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ»: ا ٟمّمفواًمتقومٞمؼ وهذ

وم٤مًمقضمف ُم٤م ومٝمٛمٜم٤م رسمٜم٤م  ( ) .شإصح٤مء وهٚمؽ اعمرىض ومال يب٘مك ُمـ ي٘مقم سم٠مُمرهؿ

شمٞمسػم "ضمؾ وقمال ُمـ ىمبؾ ورزىمٜم٤م ُمـ اعمقاوم٘م٦م ًمإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل، صمؿ راضمٕمٜم٤م رؾم٤مًم٦م 

ٞمٜم٤مه ىمد جلدٟم٤م اإلُم٤مم أمحد رض٤م ىمدس رسه وم٠مًمٗم "اعم٤مقمقن ًمٚمسٙمـ ذم اًمٓم٤مقمقن

رىض  ىم٤مل. سح سمٜمحق ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل ذم زي٤مدات ُمٗمٞمدة وإوم٤مدات جمٞمدة

ذم أصمٜم٤مء ضمقاسمف قمـ ؾم١مال وضمف إًمٞمف ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمرار ُمـ : اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

 :اًمٓم٤مقمقن

ُمـ مجٚم٦م احلٙمؿ اًمتل ُمٜمع ُمـ أضمٚمٝم٤م احلٙمٞمؿ اًمٙمريؿ اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ قمٚمٞمف 

ر ُمـ اًمٓم٤مقمقن أٟمف ًمق ومر إصح٤مء ًمْم٤مع وقمغم آًمف اًمّمالة واًمتسٚمٞمؿ قمـ اًمٗمرا

                                                        

 [ 8/ 2 ]، 21 /قمٛمدة اًم٘م٤مرى، اًمرىمؿ( ) 
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اعمرىض وٓ يب٘مك ُمـ يٛمرضٝمؿ وٓ ُمـ يتٕمٝمدهؿ ومٛمـ ي٘مقم سمتجٝمٞمز اعمقشمك 

وشمٙمٗمٞمٜمٝمؿ يمام ؿم٤مع ذم اًمقصمٜمٞملم سمبالدٟم٤م وٟمقاطمٞمف أن إوٓد هجروا أسم٤مء 

وإُمٝم٤مت وأسم٤مء وإُمٝم٤مت شمريمقا إوٓد اختذوا ؾمبٞمٚمٝمؿ واًمٕمامل محٚمقا ضمٞمػ 

اعمٓمٝمر أذن ًمٚمٛمسٚمٛملم  عرسم٤مت وأصٚمقهؿ اًمٜم٤مر وًمق أن اًمنمًمٕمأيم٤مسمرهؿ قمغم ا

إُمر  –سم٤مًمٗمرار ًمٙم٤من هذا اًمٕمجز، ووم٘مد اًمٕمقن أطمدق سم٤معمرىض واعمقشمك ُمٜمٝمؿ 

ال ) "إرؿم٤مد اًمس٤مري ذم صحٞمح اًمبخ٤مري"ذم : ىم٤مل –اًمذي طمرم اًمنمع ىمٓمًٕم٤م 

هؿ وم٢مٟمف ومرار ُمـ اًم٘مدر وًمئال شمْمٞمع اعمرىض ًمٕمدم ُمـ يتٕمٝمد( خترجوا ؾراًرا مـه

 (4)ٟمحقه "اعمقـم٠م"ذم ذطمف قمغم  "اًمزرىم٤مين"أهب وىم٤مل .( )واعمقشمك ممـ جيٝمزهؿ

سمٕمدُم٤م ٟم٘مٚمف، واًمٔم٤مهر أن قمٚم٦م  ( )"صحٞمح اًمبخ٤مري"ذم ذطمف قمغم  "اًمٕمٞمٜمل"وأىمره 

اعمٜمع يمام هل ذم اًمٗمرار إمم سمٚمد آظمر يمذًمؽ هل ذم اًمٜمزول سمٜمقاطمل اًمبٚمد، سمؾ هل 

ل اعمرىض وم٤محلؼ أن اًمتحقل سمٜمٞم٦م يمذًمؽ ذم اًمسٙمـ ذم طمل إصح٤مء شم٤مريًم٤م حل

 .اًمٗمرار طمرام ُمٓمٚمً٘م٤م

ًمٞمس ذم  -أي اعمٜمع قمـ اًمٗمرار-وأيًْم٤م هذه اًمٕمٚم٦م شمقضم٥م أن هذا احلٙمؿ 

أؿمٕم٦م "اًمٓم٤مقمقن وم٘مط، سمؾ ٟمٗمس احلٙمؿ ذم يمؾ وسم٤مء وهلذا ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ ذم 

اًمذي ذيمر ذم إطم٤مدي٨م وورد اًمٜمٝمل قمـ اًمٗمرار »: "اًمٚمٛمٕم٤مت ذم ذح اعمِمٙم٤مة

                                                        

أظمرضمف اًم٘مسٓمالٟمك رم إرؿم٤مد اًمس٤مرى، يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب ُم٤م يذيمر رم اًمٓم٤مقمقن، ( ) 

(8/ 82.) 

 [11 / 2]،"ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٓم٤مقمقن"ٟمك رم ذح اعمقـم٤م، أظمرضمف اًمزرىم٤م (4)

 [23/ 2 ]أظمرضمف سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل رم قمٛمدة اًم٘م٤مري، يمت٤مب إٟمبٞم٤مء،  ( )
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ـ اخلروج قمـ سمٚمد وىمع ومٞمف وأوقمد قمٚمٞمف وؿمبٝمف سم٤مًمٗمرار ُمـ اًمزطمػ قمٜمف وقم

وضمٕمؾ اًمّمؼم قمٚمٞمف ؿمٝم٤مدة اعمراد ُمٜمف اًمقسم٤مء واعمقت اًمٕم٤مم واعمرض اًمِم٤مُمؾ وًمٞمس 

خمّمقًص٤م سمام قملم إـمب٤مء وهلذا ذيمر ذم إطم٤مدي٨م سمٚمٗمظ اًمقسم٤مء واعمقت اًمٕم٤مم وإن 

ُمـ محٚمف قمغم ُمّمٓمٚمح  ورد سمٚمٗمظ اًمٓم٤مقمقن أيًْم٤م ًمٙمـ اعمراد ُمٕمٜمك اًمقسم٤مء وأظمٓم٠م

وًمق ومرضٜم٤م محٚمف قمغم ُم٤م اصٓمٚمح قمٚمٞمف .إـمب٤مء وأسم٤مح اًمٗمرار ذم همػم اًمٓم٤مقمقن

وُم٤م ي٘مقل هذا . إـمب٤مء يم٤من ذًمؽ ومرًدا ُمـ أومراد اًمقسم٤مء، وٓ يٙمقن خمتًّم٤م سمف

ٟمس٠مل اهلل  -اًم٘م٤مئؾ ذم إطم٤مدي٨م اًمتل ورد ومٞمٝم٤م ًمٗمظ اًمقسم٤مء واعمقت اًمٕم٤مم؟ 

 أهب – ( )اًمٕم٤مومٞم٦م

قمـ  "اًمٓمب٘م٤مت"ذم  "اسمـ ؾمٕمد"و "اعمسٜمد"ذم  "اإلُم٤مم أمحد"ى رو: وم٤مئدة

أشم٤مين »: ^سمسٜمد صحٞمح ىم٤مل رؾمقل اهلل  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف- "(3)أيب قمسٞم٥م"

ضمؼميؾ سم٤محلٛمك واًمٓم٤مقمقن، وم٠مُمسٙم٧م احلٛمك سم٤معمديٜم٦م، وأرؾمٚم٧م اًمٓم٤مقمقن إمم 

ويم٤من أهب  .( )شاًمِم٤مم، وم٤مًمٓم٤مقمقن ؿمٝم٤مدة ُٕمتل، ورمح٦م هلؿ، ورضمس قمغم اًمٙم٤مومريـ

يٕمٚمؿ أٟمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر سم٤مًمٓم٤مقمقن  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-اًمّمديؼ 

وم٠مرؾمؾ إمم اًمِم٤مم وىمد قمزم أسمق سمٙمر قمغم همزو اًمِم٤مم ومٙم٤من يب٤ميع ُمـ يٜمٗمذه ُمـ 

                                                        

 ( 8 1،2 2/ )أؿمٕم٦م اًمٚمٛمٕم٤مت، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب قمٞم٤مدة اعمريض، اًمٗمّمؾ إول،  ( )

. وـم٤مل قمٛمرهممـ ٟمزل اًمبٍمة،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أسمق قمسٞم٥م ُمقمم اًمٜمبل : هق (4)

 [212/  ] "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء": راضمع

 2 ] 41121/ ، اًمرىمؿ"طمدي٨م أيب قمسٞم٥م"أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ رم ُمسٜمده،  ( )

 [. 2/ 1]، واسمـ ؾمٕمد رم ـمب٘م٤مشمف، [22 /
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اجلٞمش إمم اًمِم٤مم قمغم يمال إُمريـ أطمدمه٤م أن ٓ يٗمر ُمـ ـمٕمـ إقمداء وأظمر أن 

 "ُمسٜمده"ؿمٞمخ اًمبخ٤مري، وُمسٚمؿ ذم  "(8)داإلُم٤مم ُمسد"ٓ يٗمر ُمـ اًمٓم٤مقمقن روى 

يم٤من أسمق سمٙمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف إذا سمٕم٨م إمم اًمِم٤مم سم٤ميٕمٝمؿ »: ىم٤مل (3)قمـ أيب اًمسٗمر

 أهب.( )شقمغم اًمٓمٕمـ واًمٓم٤مقمقن

ُمـ هٜم٤م فمٝمر طمً٘م٤م أن اعمرهم٥م ًمٚمٛمسٚمٛملم ذم اًمٗمرار قمـ اًمٓم٤مقمقن، ًمٞمس  

قمٚمٞمف، واعمٙم٨م ومٞمف،  سمٜم٤مصح هلؿ، سمؾ يبٖمٞمٝمؿ ظمب٤مًٓ، وإن ُمٜمع إـمب٤مء ُمـ اًمّمؼم

رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم،  ^ـمريؼ خي٤مًمػ اخلػم واًمّمالح، واهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أرؾمؾ ٟمبٞمٜم٤م 

أرطمؿ أُمتل »وضمٕمٚمف سم٤معم١مُمٜملم ظم٤مص٦م رؤووًم٤م رطمٞماًم، وورد ذم احلدي٨م ذم أيب سمٙمر 

ومٚمق أن اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن يم٤من ومٞمف اخلػم وذم اعمٙم٨م ومٞمف اًمنم  (5)شسم٠مُمتل أسمق سمٙمر

رض اعمسٚمٛملم قمغم اعمٙم٨م ومٞمف وهق أرطمؿ وأرأف هبؿ ُمـ آسم٤مئٝمؿ، طم ^ومٚمامذا يم٤من 

وهق  –وأُمٝم٤مهتؿ،؟ وعم٤مذا يم٤من ُمٜمع ُمـ اًمٗمرار سمت٠ميمٞمد ؿمديد،؟ وعم٤مذا سم٤ميع أسمق سمٙمر 

                                                        

ُمسدد اسمـ ُمرسهد اسمـ ُمرسسمؾ اسمـ ُمستقرد إؾمدي اًمبٍمي أسمق احلسـ صم٘م٦م طم٤مومظ : هق ( )

سٜمد سم٤مًمبٍمة ُمـ اًمٕم٤مذة ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وي٘م٤مل اؾمٛمف ي٘م٤مل إٟمف أول ُمـ صٜمػ اعم

 .قمبد اعمٚمؽ اسمـ قمبد اًمٕمزيز وُمسدد ًم٘م٥م خ د ت س

 [248/ 4]شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م  

 [81/  ]شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م : راضمع. أمحد اسمـ أيب اًمسٗمر هق أمحد اسمـ قمبداهلل اسمـ حمٛمد (4)

ىمسؿ إومٕم٤مل سم٤مب ذم ومْمٚمف واحل٨م  أظمرضمف اعمت٘مك اهلٜمدى رم يمٜمز اًمٕمامل، يمت٤مب اجلٝم٤مد ُمـ ( )

 [1 3/ 2]121  /قمٚمٞمف، سم٤مب اًمٓم٤مقمقن، اًمرىمؿ

 [212/  4] 331  /أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ رم ُمسٜمده، اًمرىمؿ (2)
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  .أن ٓ يٗمروا ُمٜمف؟ –أرمحٝمؿ سم٤مُٕم٦م 

قمٚمؿ ُمـ هٜم٤م أن اعمرهمبلم ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمٗمرار قمـ اًمٓم٤مقمقن، هؿ اًمذيـ يبٖمقن 

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمٜم٤مس اًمنم، ويٗمٝمٛمقن اًمٜم٤مس
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 تُسري املاعىى للسكي يف الطاعىى
 هـ34 8

قُف   ترْصـِ

قُخ اإلسالمر ور   ادسؾِؿنْي اإِلمامر شر

 أحْوَذرضَا خَاى احلَنَفٍِّ الْقَادِرٌِ
 (هـ2323-2451)

 
 

ِؼقْق ْ حتر ْعِرْيب ور  تر

ِة العرالَّمة ادػتِيْ  ْيعر ِ  الشقُخ اإِلمام تاُج الَشر

 ٌّرِزهٌَ األَرِادِقَا الْر رضَذ أختَحوَّهُ
يرار اهِلـِدّية  ُمػتِي الدِّ

 
 

ج أحاديثه وضّبط كصوصفا خرَّ 

 إهام الذَي  القادري األزهريحموذ 
 هي أبناء األزهر الشرَف
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 :ريض اَّلل تعاػ ظـه (8)شئل

 ُم٤م طمٙمؿ اًمٗمرار ُمـ اًمبٚمد ظمقوًم٤م ُمـ اًمٓم٤مقمقن؟ ( )

قمببد "إن ىمٞمؾ سمجقاز اًمٗمرار ومام ُمٕمٜمبك احلبدي٨م اعمبروي ذم اًمبخب٤مري قمبـ  (4)

 ؟( ) (اًمذي هنل ومٞمف قمـ اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن) "(4)اًمرمحـ سمـ قمقف

ومام درضم٦م اًمٗمرار قمـ اًمٓم٤مقمقن ذم اعمٕمّمٞم٦م أهق يمببػمة أم إن ىمٞمؾ سمٕمدم اجلقاز  ( )

 صٖمػمة؟

 وُم٤م طمٙمؿ اعمٍم قمغم اًمٙمبػمة أو اًمّمٖمػمة؟ (2)

وُم٤م طمٙمؿ آىمتداء سمرضمؾ يٗمر أو يرهم٥م اًمٜم٤مس ذم اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن ظمقوًم٤م  (2)

 ُمـ اهلالك؟

 الكإذا ىمٚمتؿ سم٤معمٜمع ومٝمؾ اًمٗم٤مر ُمـ اًمٓم٤مقمقن واعمرهم٥م ذم اًمٗمرار ظمقوًم٤م ُمـ اهلب (2)

                                                        

 -هب414 )اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رض٤م ظم٤من اًم٘م٤مدرى احلٜمٗمك رىض اهلل قمتف  :أى ( )

 (.هب21  

قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف اًم٘مرؿمك، أسمق  اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احل٤مرث سمـ زرارة سمـ ُمّمٕم٥م سمـ :هق (4)

هتذي٥م .ؾمٜم٦م 34وًمف (هب 424)ُمّمٕم٥م اًمزهرى اعمدٟمك اًمٗم٘مٞمف، ُم٤مت ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م 

 [4 /  ]اًمتٝمذي٥م 

أظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمحف، يمت٤مب احلٞمؾ، سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ آطمتٞم٤مل ذم اًمٗمرار ُمـ  ( )

 (4221/  2) 2214/ اًمٓم٤مقمقن، اًمرىمؿ
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 ؾمقاء ذم اعمٕمّمٞم٦م أم يتٗم٤موت هذا وذاك ذم اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من؟

يزقمؿ ٟمقاء ًمٚمحدي٨م اعمحرم ًمٚمٗمرار ُمـ اًمٓمب٤مقمقن ش ٟم٤مىمؾ»هٜم٤مك رضمؾ يدقمك  (1)

أن اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن ضم٤مئز، وًمٞمس هذا ومحس٥م، سمؾ يراه أطمسـ ُمـ همبػم 

 دًمٞمؾ ذقمل ُم٤م طمٙمؿ ذًمؽ اًمرضمؾ ذقًم٤م؟

خم٤مًمًٗم٤م ًمٚمحدي٨م اًمّمبحٞمح، وهبؾ  ٤منهؾ ي١مظمذ سم٘مقل صح٤ميب أو ومٕمٚمف إذا يم (8)

 ومٕمؾ صح٤ميب قمغم طمدي٨م ىمقزم؟ يرضمح

هؾ يٜمدرج اًمتحقل ُمـ سمٚمد ـمٕمـ إمم ُمقضع ذم ومٜم٤مء اًمبٚمد قمغم ُمس٤موم٦م ُمٞمؾ أو  (3)

أىمؾ أو أزيد ُمٜمف سم٘مّمد احلٗم٤مظ قمغم اًمّمح٦م، ويٙمقن هذا اعمقضع يٗمل سم٠ميمثر 

اًمذي طم٤مضم٤مت اًمبٚمد، هؾ يٜمدرج هذا اًمتحقل ذم طمٙمؿ اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن؟ 

اعمبذيمقر ذم  "قمببد اًمبرمحـ سمبـ قمبقف"ورد حتريٛمف واعمٜمع قمٜمف ذم طمبدي٨م 

وإن  ( )(اعمجٚمد اًمراسمبع، سمب٤مب ُمب٤م يبذيمر ذم اًمٓمب٤مقمقن) "صحٞمح اًمبخ٤مري"

اٟمدرج هبذا اخلبروج ذم طمٙمبؿ اًمٗمبرار ُمبـ اًمٓمب٤مقمقن ومٚمبامذا؟ ُمبع أٟمبف ذم 

ذم سم٤مب أضمر اًمّم٤مسمر / 2ج)ذم : قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م "اًمبخ٤مري"

ُم٤م ُمٕمٜم٤مه أيام رضمؾ ومِم٤م ذم سمٚمده اًمٓمب٤مقمقن، ومٞمٛمٙمب٨م ذم سمٚمبده  (4()اًمٓم٤مقمقن ذم

                                                        

تََٖمٞمِّب٤ًم ذِم  وَمَج٤مءَ  :ىَم٤مَل  »:ٔمفأظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمف، و ًمٗم ( ) يَم٤مَن ُُم ـُ قَمْقٍف َو ـِ سْم مْحَ ُد اًمرَّ قَمبْ

َؿ َيُ٘مقُل  ٜمِْدي ذِم َهَذا قِمْٚماًم ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّ سَمْٕمِض طَم٤مضَمتِِف وَمَ٘م٤مَل إِنَّ قِم

َدُُمقا قَمَٚمٞمْفِ  ْ٘م تُْؿ سمِِف سم٠َِمْرٍض وَماَل شمَ ٜمْفُ  إَِذا ؾَمِٛمْٕم تُْؿ هِب٤َم وَماَل خَتُْرضُمقا ومَِراًرا ُِم ٟمْ . شَوإَِذا َوىَمَع سم٠َِمْرٍض َوَأ

 ضمزء احلدي٨م، [ 2 4/ 2] 2143/اًمرىمؿ

: قمـ قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أهن٤م أظمؼمشمفأظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمحف،  (4)
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ص٤مسمًرا، وم٢من ًمف أضمر ؿمٝمٞمد؟، يستٗم٤مد ُمـ هذا احلدي٨م أٟمف إٟمام هنل ذم طمدي٨م 

قمـ اًمٗمرار ُمـ سمٚمد، وىمع سمف اًمٓم٤مقمقن، وًمٞمس ومٞمف أن  "قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف"

ؾ اًمبٚمبد، مل ٓ يتحقل ذم ٟمٗمس اًمبٚمد، إذ وًمق ُمٜمع ُمـ اًمتٜم٘مؾ إمم ُمقضع داظمب

يٙمـ طمٙمؿ اًمِمٝم٤مدة ُمٜمقـًم٤م سم٤معمٙم٨م ذم اًمبٚمد، سمبؾ يمب٤من ىمبد ٟمبٞمط سم٤معمٙمب٨م ذم 

اًمبٞم٧م، ويستٗم٤مد ُمـ اإلذن سم٢مىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م ذم ومٜم٤مء اعمٍم؛ أن ومٜمب٤مء اعمٍمب ًمبف 

طمٙمؿ اعمٍم، ومٙمٞمػ يٙمقن اخلروج إمم ُمقضع داظمؾ اًمبٚمد ُمٜمدرضًم٤م ذم طمٙمؿ 

٤مء اًمبٚمد؛أن اًمٗمٜم٤مء سمٚمد، وٓ اًمٗمرار؟ وىمد صمب٧م سمدًمٞمؾ اإلذن سم٢مىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م ذم ومٜم

اعمٜمع ُمبـ اًمتٜم٘مبؾ ُمبـ ُمقضبع إمم ُمقضبع  "قم٤مئِم٦م"يثب٧م سمٗمحقى طمدي٨م 

 .داظمؾ اًمبٚمد

وإن مل يدظمؾ هذا اًمتحقل ذم ٟمٗمس اًمبٚمد ذم اخلروج ومٚمامذا؟ ُمع أٟمف جي٥م قمٚمٞمف 

اًم٘مٍم يمٚمام ضم٤موز أسمٜمٞم٦م سمٚمده اًمذي ي٘مٞمؿ سمف يمام شم٘مرر ذم يمت٥م اًمٗم٘مف، وهذا يٗمٝمؿ ُمٜمف؛ 

ٚمؼ قمغم إسمٜمٞم٦م وم٘مط، ٓ قمغم اًمٗمٜم٤مء وقمغم هذا اًمت٘مدير إٟمام يٗمٞمد طمدي٨م أن اًمبٚمد يٓم

 .قم٤مئِم٦م اعمٜمع ُمـ اخلروج قمـ أسمٜمٞم٦م اًمبٚمد

وم٢مذا اظمؽمشمؿ أطمد إُمريـ ومام اجلقاب قمـ اًمث٤مين؟ وُم٤م هق اعمٗمٝمقم اًمّمحٞمح 

 حلدي٨م قم٤مئِم٦م؟

                                                                                                                                  

 صغم اهلل قمٚمٞمف وم٠مظمؼمه٤م ٟمبل اهلل :أهن٤م ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ قمـ اًمٓم٤مقمقن

ومٚمٞمس ُمـ قمبد  ،يم٤من قمذاسم٤م يبٕمثف اهلل قمغم ُمـ يِم٤مء ومجٕمٚمف اهلل رمح٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم) :و ؾمٚمؿ أٟمف

إٓ يم٤من ًمف  ،إٓ ُم٤م يمت٥م اهلل ًمف ،يٕمٚمؿ أٟمف ًمـ يّمٞمبف ،ومٞمٛمٙم٨م ذم سمٚمده ص٤مسمرا ،ي٘مع اًمٓم٤مقمقن

 [22 4/ 2]212 / ، اًمرىمؿ(ُمثؾ أضمر اًمِمٝمٞمد
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 وإُم٤م قمـ إظمرى، وقمـ يمؾ ؾم١مال طمس٥م إُم٤م قمـ اًمّمقرة إومم! أضمٞمبقا 

 .رىم٤مم ُمٗمّمٚم٦م وُم١ميدة سم٤مًمدٓئؾ ُمع اًمٕمزو إمم اعمراضمع، سمٞمٜمقا شم١مضمرواشمرشمٞم٥م إ

 

 اجلواب 

احلٛمد هلل اًمذي محده ًمٚمٜمج٤مة ُمـ اًمبالي٤م ظمػم ُم٤مقمقن، واًمّمالة واًمسالم قمغم 

ُمـ ضمٕمٚم٧م ؿمٝم٤مدة أُمتف ذم اًمٓمٕمـ واًمٓم٤مقمقن، وقمغم آًمف وصحبف اًمذيـ هؿ 

إقمالء يمٚمٛم٦م اهلل ؾم٤مقمقن،  ُٕم٤مٟم٤مهتؿ وقمٝمدهؿ راقمقن، ومال يٗمرون إذا ٓىمقا وهؿ ذم

 .إمم اعمٕمروف داقمقن، وقمـ اعمٜمٙمر ُمٜم٤مقمقنووهلل ورؾمقًمف ـمقاقمقن، 

افػار من افطاظون ـافػار »: ^اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن يمبػمة، ي٘مقل اًمرؾمقل 

سمسٜمد طمسـ، واًمؽمُمذي، وىم٤مل طمسـ همري٥م،  "( )اإلُم٤مم أمحد"رواه  «من افزحف

 ،"( )اًمٓمؼماين"و ،"(2)اًمبزار"ٝمام، و، ذم صحٞمحٞم"( )اسمـ طمب٤من"، و"(4)اسمـ ظمزيٛم٦م"و

                                                        

: اعمتقرم)سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمب٤مين أسمق قمبد اهلل أمحد سمـ حمٛمد  :هق ( )

 [  2/ 4]شمذيمرة احلٗم٤مظ (.هب 42

أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ ص٤مًمح سمـ سمٙمر اًمسٚمٛمل  :هق (4)

 [141/ 4]شمذيمرة احلٗم٤مظ . اًمٜمٞمس٤مسمقري وًمد ؾمٜم٦م صمالث وقمنميـ وُم٤مئتلم

ل، وًمد ؾمٜم٦م سمْمع وؾمبٕملم حمٛمد سمـ طمب٤من سمـ أمحد أسمق طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل اًمبست: هق( ) 

 [ 3/ 2 ]ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء .وُم٤مئتلم

ؾمٜم٦م / 2 4أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمبد اخل٤مًمؼ اًمبٍمي، اًمبزار، ؾمٜم٦م اًمقٓدة : هق (2)
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اسمـ "، وأمحد سمسٜمد صحٞمح، و(2)"( )ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل"قمـ  "(4)قمبد سمـ محٞمد"و

ذم  "(2)أسمق ٟمٕمٞمؿ"ذم اًمٙمبػم، وذم إوؾمط، و "اًمٓمؼماين"و "(2)أسمق يٕمغم"، و"ؾمٕمد

                                                                                                                                  

 [222/   ]ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء .434اًمقوم٤مة 

: رماعمتق)ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل اًمِم٤مُمل، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين : هق ( )

 [3  / 2 ]ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( هب21 

سمٕمد : اإلُم٤مم، احل٤مومظ، احلج٦م، اجلقال، أسمق حمٛمد قمبد سمـ محٞمد سمـ ٟمٍم اًمٙمز، وًمد: هق (4)

 [2 4/ 4 ]ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء .اًمسبٕملم وُم٤مئ٦م

 :أسمق قمبد اهلل وي٘م٤مل ،سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمب٦م اخلزرضمل اًمسٚمٛمل ضم٤مسمر :هق ( )

وىم٤مل حمٛمد ، (هب 1)ُم٤مت ؾمٜم٦م  :ىم٤مل سمـ ؾمٕمد واهلٞمثؿ ،أسمق حمٛمد :وي٘م٤مل ،د اًمرمحـأسمق قمب

ُم٤مت وهق سمـ  :وي٘م٤مل :ىم٤مل ،ويمذا ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ ،(هب11)ُم٤مت ؾمٜم٦م  :سمـ حيٞمك سمـ طمب٤من

وىم٤مل  ،وهق آظمر ُمـ ُم٤مت ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٤معمديٜم٦م ؛وصغم قمٚمٞمف أسم٤من سمـ قمثامن ،ؾمٜم٦م (هب32)

 [2/ 1]هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  .(هب1)ُم٤مت ؾمٜم٦م  :مه٤موحيٞمك سمـ سمٙمػم وهمػم ،قمٛمرو سمـ قمكم

رم قمبد سمـ محٞمد  و ،[22 / 44] 2218 / أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمبؾ رم ُمسٜمده، اًمرىمؿ (2)

  ]   3  /، اًمرىمؿاعمٕمجؿ إوؾمطواًمٓمؼماٟمك رم ،[2  ص ]،8   /اًمرىمؿ ،هُمسٜمد

 .، ُمـ ـمريؼ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل[ 43/

أسمق يٕمغم أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك سمـ حيٞمك سمـ قمٞمسك اإلُم٤مم، احل٤مومظ، ؿمٞمخ اإلؾمالم،  :هق (2) 

ذم  :وًمد،(اعمٕمجؿ)و(اعمسٜمد)سمـ هالل اًمتٛمٞمٛمل، اعمقصكم، حمدث اعمقصؾ، وص٤مطم٥م

 [12 / 2 ]ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء .صم٤مًم٨م ؿمقال، ؾمٜم٦م قمنم وُم٤مئتلم

 1 ]ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ."احلٚمٞم٦م  "أمحد سمـ قمبد اهلل إصبٝم٤مين ص٤مطم٥م يمت٤مب  :هق (2)

/ 2 ] 



 

 
 

 233 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 
 .(4)قمـ أم اعم١مُمٜملم اًمّمدي٘م٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ( )"أيب سمٙمر سمـ ظمالد"ومقائد، 

َغَضٍب ِمَن اَّللهِ  ﴿: ٘مقل اهلل قمز وضمؾ ذم ُمـ يقزم ُمدسمًرا ذم اجلٝم٤مدوي َؾَؼد  َباَء بِ

ذم اًمزواضمر قمـ  "(5)اسمـ طمجر اعمٙمل"ىم٤مل اإلُم٤مم   ( )﴾َوَمل َواُه َجَفـهُم َوبِئ َس اد َِصرُ 

 ،اىمؽماف اًمٙمب٤مئر، اًمٙمبػمة اًمت٤مؾمٕم٦م واًمتسٕمقن سمٕمد اًمثالث ُم٤مئ٦م اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن

اًم٘مّمد هبذا »: د احلدي٨م اعمخرج قمٜمد اًمؽمُمذي، واسمـ طمب٤من وهمػممه٤م ىم٤ملوومٞمف سمٕم

اًمتِمبٞمف إٟمام هق زضمر اًمٗم٤مر واًمتٖمٚمٞمظ قمٚمٞمف طمتك يٜمزضمر، وٓ يتؿ ذًمؽ، إٓ إن يم٤من 

 .(4)شيمبػمة يم٤مًمٗمرار ُمـ اًمزطمػ

: ذم ذح اعمِمٙم٤مة (2)"اًمدهٚمقي قمبد احلؼ اعمحدث"ي٘مقل اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ 

                                                        

أسمق قمٛمر اًمبٍمي سمـ أظمل أيب سمٙمر سمـ  ،حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ظمالد اًمب٤مهكم :هق( )  

 [  2/ 1 ]هتذي٥م اًمتٝمذي٥م .ظمالد

سمق يٕمغم ذم ُمسٜمده، أ ،[421/  2]  8 42/اًمرىمؿ أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمبؾ رم ُمسٜمده، (4)

، واًمٓمؼماٟمك رم [231/ 8]اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى  رم اسمـ ؾمٕمد  و ،(13 /  1)2218/اًمرىمؿ

 .ُمـ ـمريؼ قم٤مئِم٦م رىض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م [  / 3]  8381/، اًمرىمؿإوؾمطاعمٕمجؿ 

  [2 : إٟمٗم٤مل] ( )

هق امحد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمجر اهلٞمتٛمل، اًمسٕمدي،  (2) 

ُمٕمجؿ (.هب312هب، وىمٞمؾ   31ت )، (ؿمٝم٤مب اًمديـ، أسمق اًمٕمب٤مس)آٟمّم٤مري اًمِم٤مومٕمل 

 [24 / 4]اعم١مًمٗملم 

سمـ طمجر اعمٙمك رم اًمزواضمر، اًمٙمبػمة اًمت٤مؾمٕم٦م واًمتسٕمقن سمٕمد اًمثالصمامئ٦م اًمٗمرار ُمـ ا ذيمره (2)

 (.822/  4)اًمٓم٤مقمقن، 

إيْم٤مح ( هب124 ؾمٜم٦م )اًمِمٞمخ قمبد احلؼ سمـ ؾمٞمػ اًمديـ اًمدهٚمقي احلٜمٗمل اعمتقذم :هق (2) 
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قز اًم٘مدوم قمغم ُمقضع ومٞمف اًمقسم٤مء، وأٟمف ٓ جيقز إصؾ ذم اًمقسم٤مء أٟمف ٓ جي»

اًمذه٤مب ُمـ ُمقضع طمدث ومٞمف اًمقسم٤مء، وإن ورد اإلذن سم٤مًمٗمرار ُمـ سمٕمض اعمقاضع 

ب٧م ومٞمف ٟم٤مر، أو اجلٚمقس حت٧م ضمدار، ُم٤مئؾ ًمٖمٚمب٦م يمبٞم٧م طمدث ومٞمف اًمزًمزال، أو ٟمس

 اًمٔمـ سم٤مهلالك، أُم٤م اًمٓم٤مقمقن ومٚمؿ يرد ومٞمف إٓ إُمر سم٤مًمّمؼم، ومل ي١مذن سم٤مًمٗمرار،

وىمٞم٤مس هذا قمغم ذًمؽ رد وسم٤مـمؾ؛ ٕٟمف ُمـ ىمبٞمؾ إؾمب٤مب اًمٕم٤مدي٦م، وهذا ُمـ 

إؾمب٤مب اًمقمهٞم٦م، وقمغم يمؾ طم٤مل أن اًمٗمرار ُمـ سمٚمد اًمٓم٤مقمقن ٓ جيقز، ومل يرد ذم 

، وأيام رضمؾ يٗمر ُمـ اًمٓم٤مقمقن ومٝمق قم٤مص ُمرشمٙم٥م اًمٙمبػمة، (ُمـ إدًم٦م)رء 

 .( )، ش( )وُمردود، ٟمس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م

اًمٗمرار ُمـ اًمزطمػ ذم : ؿمبف سمف أي»: حت٧م احلدي٨م اعمذيمقر "( )اًمٓمٞمبل"ذم 

                                                                                                                                  

 [3 /  ]اعمٙمٜمقن ذم اًمذيؾ قمغم يمِمػ اًمٔمٜمقن 

 (.3 2/ )سم٤مب قمٞم٤مدة اعمريض  أؿمٕم٦م اًمٚمٛمٕم٤مت ذح اعمِمٙم٤مة، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، ( )

ٓ  :وم٠مضم٤مب ،هؾ يب٤مح اخلروج ُمـ سمٚمد اًمٓم٤مقمقن سم٤مهلالك: ؾم٠مًمٜم٤م أؾمت٤مذٟم٤م اًمٕمالُم٦م إزهري  (4)

وهق  ،وًمذًمؽ شمرى اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ أيمد اعمٜمع سمام ظمتؿ سمف يمالُمف آٟمًٗم٤م ؛يب٤مح اًمٗمرار ُمـ اًمزطمػ

اًمٜمص ورد هٝمٜم٤م  ويم٠مٟمف ُمٜمع اًم٘مٞم٤مس اًمبت٦م وإؿمٕم٤مر سم٠من. اًمخ .....أُم٤م اًمٓم٤مقمقن :ىمقًمف

واهلل شمٕم٤ممم  ،ويٕمٛمؾ سم٤مًمٜمص ٓ حم٤مًم٦م ،ومال جم٤مل ًمٚم٘مٞم٤مس ذم ُمقضع اًمٜمص ،سمخالف اًم٘مٞم٤مس

 .أقمٚمؿ

هتذي٥م ( هب 12)ذف اًمديـ احلسلم سمـ حمٛمد سمـ قَمبد اهلل اًمٓمٞمبل اعمتقرم ؾمٜم٦م  :هق ( )

 [22/  ] 124اًمٙمامل 
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إٟمف ُمـ اًمٙمب٤مئر اًمتل »: ىم٤مل اسمـ ظمزيٛم٦م: "(4)ذح اعمقـم٠م"، وذم ( ).شارشمٙم٤مب اًمٙمبػمة

اإلسار قمغم اًمّمٖمػمة جيٕمٚمٝم٤م يمبػمة،  ( ) .شيٕم٤مىم٥م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م إن مل يٕمػ

: ذم طمدي٨م ^ل اهلل ي٘مقل رؾمق. واإلسار قمغم اًمٙمبػمة، أؿمد يمبػمة قمغم اًمٙمبػمة

ريض  "(2)اسمـ قمب٤مس"قمـ  "(2)ُمسٜمد اًمٗمردوس"رواه ذم  شال صغرة مع اإلرصار»

                                                        

 (.44 / )دة اعمريض، ذح  اًمٓمٞمبك قمغم اعمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب قمٞم٤م( ) 

أسمق قمبد اهلل اعمٍمي  ،حمٛمد سمـ قمبد اًمب٤مىمل سمـ يقؾمػ سمـ أمحد سمـ قمٚمقان إزهري :هق (4) 

أضمقسم٦م أؾمئٚم٦م إًمٞمف ٟمٔمام  :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف ،(هب44  )اعمتقرم ؾمٜم٦م  ،اعم٤مًمٙمل اًمِمٝمػم سم٤مًمزرىم٤مين

ؿمٕمر ذم إطمدى ) ،ذح اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م ًمٚم٘مسٓمالين ،ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ذم احلدي٨م ،وٟمثرا

 4]هدي٦م اًمٕم٤مروملم . وهمػم ذًمؽ ،خمتٍم اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م ًمٚمسخ٤موي ،(جمٚمدا ُمٓمبقع سمٛمٍم

/  1] 

 (2/424)، 144 /ذح اًمزرىم٤مٟمك رم ُم١مـم٤م إُم٤مم ُم٤مًمؽ، سم٤مب ُم٤مضم٤مء رم اًمٓم٤مقمقن، اًمرىمؿ ( )

مجع ومٞمف ( اًمٗمردوس)ٚمٕم٤ممل، احل٤مومظ، اعم١مرخ، أسمق ؿمج٤مع اًمديٚمٛمل، اهلٛمذاين، ُم١مًمػ يمت٤مبًم (2)

ذم :ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وُم٤مت:وًمد(.شم٤مريخ مهذان) أؾم٤مٟمٞمد، وأطم٤مدي٨م سمال

 3 ]ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء .شم٤مؾمع قمنم رضم٥م، ؾمٜم٦م شمسع ومخس ُم٤مئ٦م، وًمف أرسمع وؾمتقن ؾمٜم٦م

/432] 

اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ُمٜم٤مف سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي  :هق (2)

ـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمرض سمـ هم٤مًم٥م سمـ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض سم

سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من أسمق اًمٗمْمؾ اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل، قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ذم آظمر ظمالوم٦م قمثامن ىمبؾ ُم٘متٚمف سم٘مٚمٞمؾ، وىمد . وؾمٚمؿ وصٜمق أسمٞمف، أي ؿم٘مٞم٘مف

ة ًمٞمٚم٦م ظمٚم٧م ُمـ رضم٥م أض ىمبؾ ووم٤مشمف، صمؿ يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سم٤معمديٜم٦م يقم اجلٛمٕم٦م ٓصمٜمتل قمنم
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 .( )اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام

واعمرهم٥م ذم اًمٗمرار وسم٤مًمف أؿمد ُمـ ُمرشمٙم٥م اًمٗمرار إذ ًمٞمس ؿم٠من اعمخ٤مًمٗم٦م 

ؿم٠من اًمٜمٝمل قمـ اعمٕمروف  –ذم ارشمٙم٤مب اإلصمؿ ٟمٗمسف ذم اًمِمدة  –ًمألطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م 

اد ُـَاؾُِؼوَن ﴿ :ر قمغم قمٙمس طمٙمؿ اًمنمع، ي٘مقل اهلل قمز وضمؾوإُمر سم٤معمٜمٙم

َن َظِن اد َع ُروِف  َؽِر َوَيـ َفو  ُضُفم  ِمن  َبع ٍض َيل ُمُروَن بِاد ُـ  إمم ىمقًمف    (4)﴾َواد ُـَاؾَِؼاُت َبع 

ٜم٤َمُت سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْوًمِٞم٤َمُء سَمْٕمٍض َي٠ْمُُمُروَن سم٤ِم﴿ قمز وضمؾ ٜمُقَن َواعم١ُْْمُِم ٜمَْٝمْقَن َواعم١ُْْمُِم عمَْْٕمُروِف َوَي

ٜمَْٙمرِ  ُْ ـِ اعم   .( )﴾قَم

أصمؿ جيٕمؾ ٟمٗمسف أؾمػمة قمذاب، واعمرهم٥م ذم اإلصمؿ، ٟمٗمسف وىمع ذم اًمٕمذاب، 

ويريد أن يقىمع همػمه ذم اًمٕمذاب، ُمـ يتبٕمف ُمـ اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝمؿ، وزرهؿ، وقمغم هذا 

من دظا »: ي٘مقل اًمرؾمقل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ. وطمده اًمقزر قمددهؿ،

ػ هدى ـان فه من األجر مثل أجور من تبعه ال يـؼص ذفك من أجورهم صقئًا، إ

ومن دظا إػ ضالفة ـان ظؾقه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال يـؼص من آثامفم 

ريض اهلل  "( )أيب هريرة"رواه إئٛم٦م، أمحد، واًمست٦م، إٓ اًمبخ٤مري قمـ  (2).«صقًئا

                                                                                                                                  

: اٟمٔمر. ُمـ رُمْم٤من ؾمٜم٦م صمٜمتلم وصمالصملم وىمد ضم٤موز اًمثامٟملم، ودومـ سم٤مًمب٘مٞمع رمحف اهلل: وىمٞمؾ

 (. 1  – 18/ )"ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"

 (3 /  4) 1332/أظمرضمف اًمديٚمٛمك رم ُمسٜمد اًمٗمردوس، اًمرىمؿ ( )

 [21: اًمتقسم٦م] (4)

 [ 1: اًمتقسم٦م] ( )

وُمـ دقم٤م إمم  ،ٕمٚمؿ، سم٤مب ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمسٜم٦م أو ؾمٞمئ٦مأظمرضمف اعمسٚمؿ رم صحٞمحف، يمت٤مب اًم(2) 
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بػمة وم٤مًمؽمهمٞم٥م ومٞمف أؿمد يمبػمة ويمال وإذا يم٤من اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن يم. شمٕم٤ممم قمٜمف

اًمرضمٚملم وم٤مؾم٘م٤من واإلقمالن سم٤مًمٗمسؼ أيًْم٤م ُمتح٘مؼ ذم احل٤مل هم٤مًمب٤ًم، وآئتامم 

ًمق ىمدُمقا وم٤مؾمً٘م٤م » ":اًمٖمٜمٞم٦م"سم٤مًمٗم٤مؾمؼ إصمؿ، واًمّمالة ظمٚمٗمف شمٙمره حترياًم، ذم 

شم٘مديٛمف سم٠مٟمف ٓ هيتؿ ُٕمر ديٜمف، وسم٠من ذم شم٘مديٛمف »: ، وذم رد اعمحت٤مر(4)شي٠مصمٛمقن

                                                                                                                                  

، واًمؽمُمذى رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب  (4121/  2)، 4212/ هدى أو ضالًم٦م، اًمرىمؿ

، واسمـ ُم٤مضمف ( 2/  2) 4212/ ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ دقم٤م إمم هدى وم٤مشمبع أو إمم ضالًم٦م، اًمرىمؿ

ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمسٜم٦م  وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمؿ، سم٤مب ،ذم ؾمٜمٜمف، اومتت٤مح اًمٙمت٤مب ذم اإليامن

، وأسمق داود رم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمسٜم٦م، سم٤مب ًمزوم اًمسٜم٦م، (12/   )412/أو ؾمٞمئ٦م، اًمرىمؿ

 (.4 2/  4)2213/اًمرىمؿ

اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اعمجتٝمد احل٤مومظ، ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أسمق هريرة  :هق ( )

غم أىمقال يمثػمة، اًمدود اًمٞمامين، ؾمٞمد احلٗم٤مظ إصمب٤مت، اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف قم

قمبد اًمرمحـ سمـ صخر، وهق ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف طمتك همٚمب٧م قمغم اؾمٛمف، وؾمب٥م : أرضمحٝم٤م

شمقذم أسمق هريرة . يمٜمٞمتف إٟمف يم٤من يٕمتٜمل هبرة سمري٦م قمٜمدُم٤م يم٤من يرقمك اًمٖمٜمؿ ٕهٚمف، ومٙمٜمل هب٤م

اعمِمٝمقر، ويم٤مٟم٧م ؾمٜمف إذ ذاك صمامٟمٞم٤م وؾمبٕملم ؾمٜم٦م،  ريض اهلل قمٜمف ؾمٜم٦م شمسع ومخسلم قمغم

قًمٞمد سمـ قمتب٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ٟم٤مئ٥م اعمديٜم٦م، ويم٤من ومٞمٛمـ صغم قمٚمٞمف اسمـ قمٛمر ومّمغم قمٚمٞمف اًم

وظمٚمؼ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، ويم٤من ذًمؽ قمٜمد صالة اًمٕمٍم،  ،وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري

ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ذم داره سم٤مًمٕم٘مٞمؼ، ومحٛمؾ إمم اعمديٜم٦م ومّمكم قمٚمٞمف، صمؿ دومـ سم٤مًمب٘مٞمع، رمحف اهلل 

 "اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"، و4 2-4/218ًمٚمذهبل  "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء": راضمع. وريض قمٜمف

 (.8  -11 /8)ٓسمـ يمثػم

 .  2همٜمٞم٦م اعمستٛمغم ذح ُمٜمٞم٦م اعمّمغم، ومّمؾ رم اإلُم٤مُم٦م وومٞمٝم٤م ُمب٤مطم٨م، صب  (4)
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شمٕمٔمٞمٛمف، وىمد وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ إه٤مٟمتف ذقم٤م، وٓ خيٗمك أٟمف إذا يم٤من أقمٚمؿ ُمـ ًمإلُم٤مُم٦م 

ومٝمق يم٤معمبتدع شمٙمره  ،همػمه ٓ شمزول اًمٕمٚم٦م، وم٢مٟمف ٓ ي١مُمـ أن يّمكم هبؿ سمٖمػم ـمٝم٤مرة

قمغم أن يمراه٦م شم٘مديٛمف يمراه٦م حتريؿ عم٤م  "ذح اعمٜمٞم٦م"إُم٤مُمتف سمٙمؾ طم٤مل، سمؾ ُمِمك ذم 

 .( )ش ذيمرٟم٤م

ؿ إن يم٤من ضم٤مهالً، سم٠من إطم٤مدي٨م اعمستحسـ ًمٚمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن يٗمٝم

اًمّمح٤مح وردت سمتحريٛمف، ومٞمٚمٞمؼ ًمف اًمتٜمبٞمف واًمتٗمٝمٞمؿ، وًمق يم٤من ُمٜمٙمًرا ًمألطم٤مدي٨م 

حت٧م طمدي٨م قمبد  "اًمزرىم٤مين"ذم ذح اعمقـم٠م ًمٚمٕمالُم٦م . قمغم قمٚمؿ، وم٢مٟمف ض٤مل ُمبلم

ومٞمف دًمٞمؾ ىمقي قمغم وضمقب »: اًمرمحـ سمـ قمقف ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم اًمٓم٤مقمقن

د، ٕٟمف يم٤من سمٛمحرض مجع قمٔمٞمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ومٚمؿ ي٘مقًمقا ًمٕمبد اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطم

واهلل ! ُم٤م أضؾ ُمـ ىم٤مل هبذاش أٟم٧م واطمد؛ وإٟمام جي٥م ىمبقل ظمؼم اًمٙم٤موم٦م»اًمرمحـ 

ـُم  َؾاِشٌق بِـَبَنٍ َؾتَبَقهـُوا﴿ :شمٕم٤ممم ي٘مقل ومٚمق ش ومتثبتقا»وىمرئ  [2: احلجرات] ﴾إِن  َجاَء

مل يٜمٗمذ ٓؾمتقى ُمع اًمٗم٤مؾمؼ وهذا ظمالف يم٤من اًمٕمدل إذا ضم٤مء سمٜمب٠م شمثب٧م ذم ظمؼمه، و

  ( ).ش(4)"اسمـ قمبد اًمؼم"اًم٘مرآن أم ٟمجٕمؾ اعمت٘ملم يم٤مًمٗمج٤مر ىم٤مًمف 

ىمقل اًمّمح٤ميب ذم أُمر ٓ ُمدظمؾ ومٞمف ًمٚمرأي،وآضمتٝم٤مد، دًمٞمؾ قمغم ىمقل 

                                                        

 (.12 / )رداعمحت٤مر، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اإلُم٤مُم٦م،  ( )

 ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم: يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمؼم اًمٜمٛمري اًم٘مرـمبل، اعمتقرم: هق(4) 

يمِمػ اًمٔمٜمقن ."و اًمتٛمٝمٞمد "اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب "ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف، وأرسمٕمامئ٦م

[  / 84 ] 

 (.8 2/4)ُم٤مم ُم٤مًمؽ، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اإلُم٤مُم٦م، إذح اًمزرىم٤مٟمك قمغم اعمقـم٤م  ( )
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،وإٓ ومٚمق ظم٤مًمػ طمديث٤ًم، رواه هذا اًمّمح٤ميب ٟمٗمسف، ويم٤مٟم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م ^اًمرؾمقل 

و شم٘مٞمٞمد ًمٚمٛمٓمٚمؼ ُمثالً، ومٝمذا إصمر ُمـ ًمٔم٤مهر اًمٜمص وم٘مط، يمتخّمٞمص ًمٚمٕم٤مم، أ

قمغم ظمالف ( اعمرومقع)اًمّمح٤ميب يٕمتؼم شمٗمسػًما ًمذًمؽ احلدي٨م اعمرومقع، وحيٛمؾ 

اًمٔم٤مهر وإن وىمٕم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٛمٗمرس، ومٞمٙمقن هذا سيح دًمٞمؾ قمغم ٟمسخ 

احلدي٨م، وأٟمف ىمد قمٚمؿ اًمّمح٤ميب سم٤مًمٜم٤مؾمخ، وإن مل يٙمـ هذا اًمّمح٤ميب راوًي٤م ًمذًمؽ 

ُمر ٓ يّمٚمح أن خيٗمك قمغم ذًمؽ اًمّمح٤ميب، ومٛمخ٤مًمٗمتف شمقرث اعمرومقع، ومٚمق يم٤من إ

يمام ( قمغم ىمقًمف)اًمِمبٝم٦م ذم ىمبقل شمٚمؽ اًمرواي٦م اعمسٜمدة، وإٓ وم٤معمرضمح هق احلدي٨م 

ُمسٚمؿ "يرضمح قمغم ىمقل همػم اًمّمح٤مسم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م، ُم٤م مل يبٚمغ طمد اإلمج٤مع، ذم 

قمغم روى اًمّمح٤ميب ومحؾ فم٤مهًرا قمغم همػمه يمتخّمٞمص اًمٕم٤مم، وم٤محلٜمٗمٞم٦م »: "اًمثبقت

ُم٤م محؾ؛ ٕن شمرك اًمٔم٤مهر سمال ُمقضم٥م طمرام، ومال يؽميمف إٓ سمدًمٞمؾ ىمٓمًٕم٤م، وًمق شمرك 

ٟمًّم٤م ُمٗمرًسا شمٕملم قمٚمٛمف سم٤مًمٜم٤مؾمخ، ومٞمج٥م اشمب٤مقمف، وإن قمٛمؾ سمخالف ظمؼمه همػمه، 

وم٢من يم٤من صح٤مسمٞم٤ًم، وم٤محلٜمٗمٞم٦م إن يم٤من مم٤م حيتٛمؾ اخلٗم٤مء ٓ يرض أوًٓ، ومٞم٘مدح وإن يم٤من 

ُمٜم٤م  ،اًمرازي»: وومٞمف. أهب خمتًٍما.( )شٛمؾ سم٤مخلؼمهمػم اًمّمح٤ميب، وًمق أيمثر إُم٦م وم٤مًمٕم

، وأشمب٤مقمٝمؿ، ىمقل اًمّمح٤ميب؛ ومٞمام يٛمٙمـ (4)، واًمرسظمز( )واًمبزدوي ،(4)واًمؼمدقمل

                                                        

 (.31 -32 ص)ُمسٚمؿ اًمثبقت، اًمٗمّمؾ اًمث٤مٟمك، اًمسٜم٦م ُمس٠مًم٦م روى اًمّمح٤مسمك اعمجٛمؾ،  ( )

: ، ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف(حمٞمل اًمديـ)ـ حمٛمد اًمؼمدقمل، اًمتؼميزي، احلٜمٗمل حمٛمد سمـ حمٛمد سم :هق (4)

طمقاش قمغم طم٤مؿمٞم٦م ذح اًمتجريد ًمٚمسٞمد اًمنميػ،  ،طمقاش قمغم شمٗمسػم اًمبٞمْم٤موي

. (هب341)اعمتقذم ؾمٜم٦م . طمقاش قمغم اًمتٚمقيح، وذح قمغم آداب اًمبح٨م ًمٕمْمد اًمديـ

 [3  /  ]إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ذم اًمذيؾ قمغم يمِمػ اًمٔمٜمقن 
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ومج٤مقم٦م، وومٞمام ٓ يدرك  ،( )ومٞمف اًمرأي، يٚمحؼ سم٤مًمسٜم٦م ًمٖمػمه ٓ عمثٚمف وٟمٗم٤مه اًمٙمرظمل

  (2) .أهب ُمٚمت٘مٓم٤ًم .سم٤مًمرأي ومٕمٜمد أصح٤مسمٜم٤م اشمٗم٤مق ومٚمف طمٙمؿ اًمرومع

ا يمالم جمٛمؾ؛ واًمٜمٔمر خيتص سم٤معمجتٝمد، وطمدي٨م اًمٓم٤مقمقن إٟمام هق ُمـ هذ

اًم٘مبٞمؾ اًمذي ظمٗم٤مءه قمغم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م، سمؾ قمغم أيمثرهؿ، مل يٙمـ ُمٔمٜم٦م ًمٚمٕمج٥م، 

يمام صمب٧م ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم أن أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر اًمٗم٤مروق ريض اهلل شمٕم٤ممم 

ريـ اًمٕمٔم٤مم، صمؿ قمٜمف عم٤م أظمؼم ذم ُمسػمه إمم اًمِم٤مم سم٤مًمٓم٤مقمقن، دقم٤م أوًٓ اعمٝم٤مضم

إٟمّم٤مر اًمٙمرام، صمؿ ُمِمٞمخ٦م ىمريش ُمـ ُمٝم٤مضمرة اًمٗمتح، واؾمتِم٤مرهؿ ومٙمؾ واطمد 

ذم هذا، ومل  ^ُم٤م سمدأ ًمف ومل يٙمـ قمٜمد أطمد ظمؼم قمـ أُمر اًمرؾمقل : ُمٜمٝمؿ، ىم٤مل

يٙمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ٟمٗمسف يٕمٚمؿ سمف، طمتك أظمؼمهؿ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف ريض اهلل 

: ىم٤مل ^ام ضم٤مء أظمؼمهؿ سم٘مقل اًمٜمبل شمٕم٤ممم قمٜمف، ويم٤من ىمد ذه٥م ًمبٕمض ؿم٠مٟمف، ومٚم

إذا شؿعتم بلرض ؾال »: ي٘مقل ^إن قمٜمدي ذم هذا قمٚماًم ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

                                                                                                                                  

سمك احلسـ قمغم سمـ حمٛمد سمـ احلسلم اًمبزدوى احلٜمٗمك اعمتقرم أٓؾمالم ومخر ا :هق ( )

 [2 / 2]إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ذم اًمذيؾ قمغم يمِمػ اًمٔمٜمقن .(هب284)ؾمٜم٦م

 ؾمٜم٦م: اعمتقرم حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ اًمرسظمز احلٜمٗمل، ، ؿمٛمس إئٛم٦م :هق (4)

 [241 / 4]يمِمػ اًمٔمٜمقن (. هب8 2)

اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ذم  ":سمـ طمسلم اًمٙمرظمل، ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف آُم٤مم ايب احلسـ قمبٞمداهلل :هق ( )

إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ذم اًمذيؾ قمغم يمِمػ .ارسمٕملم وصمالصمامئ٦م 21 ،  اعمتقذم ؾمٜم٦م "ومروع احلٜمٗمٞم٦م

 [22 /  ]اًمٔمٜمقن 

 [418-411ص ] ُمسٚمؿ اًمثبقت، ُمس٠مًم٦م رم ىمقل اًمّمح٤مسمك ومٞمام يٛمٙمـ ومٞمف اًمرأى، (2)
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وسمف أظمذ  ،( )«ا مـهتؼدموا ظؾقه، وإذا وؿع بلرض وأكتم ِبا، ؾال خترجوا ؾرارً 

أطمد  (4)يمذًمؽ صمب٧م ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم، أن ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،وقمٛمؾ

إذا شؿعتم بافطاظون ِف ارض ؾال »: ^سم٘مقًمف  اًمٕمنمة اعمبنميـ، مل يٙمـ يٕمٚمؿ

طمتك أؾمٛمٕمف ( سم٤معمٕمٜمك)أهب . ( )«تؼدموا ظؾقفا، وإذا وؿع ِف بؾدـم ؾال تػروا مـه

ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، وهق يم٤من  (2)، واسمـ طمبف أؾم٤مُم٦م سمـ زيد^طم٥م رؾمقل اهلل 

                                                        

 31 2/ُم٤م يذيمر ذم اًمٓم٤مقمقن، اًمرىمؿ أظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمحف، يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب ( )

[2 /4 2 ] 

ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أهٞم٥م سمـ قمبد ُمٜم٤مف سمـ زهرة سمـ يمالب، أسمق إؾمح٤مق اًمزهري  :هق (4)

ريض اهلل قمٜمف، أؾمٚمؿ ىمديام ؾم٤مسمع ؾمبٕم٦م، وهق اسمـ شمسع قمنمة ؾمٜم٦م، وهق أطمد اًمٕمنمة 

جد اعمديٜم٦م، ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سم٘مٍمه سم٤مًمٕم٘مٞمؼ ىمرب اعمديٜم٦م، ومحٛمؾ إمم ُمس. اعمبنميـ سم٤مجلٜم٦م

ومّمغم قمٚمٞمف ومٞمف ُمروان سمـ احلٙمؿ، وأزواج اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وذًمؽ ذم ؾمٜم٦م 

ٟمٞمػ قمغم : صمامن ومخسلم، وىمٞمؾ: ؾمبع، وىمٞمؾ: ؾم٧م، وىمٞمؾ: إطمدى ومخسلم، وىمٞمؾ

. إٟمف آظمر اعمٝم٤مضمريـ ُمقشم٤م: قمغم اًمثامٟملم، وهق آظمر اًمٕمنمة ووم٤مة، وىمٞمؾ: اًمسبٕملم، وىمٞمؾ

إٟمام :  ضمب٦م ًمف ظمٚمؼ يم٤من ىمد ًم٘مل هب٤م اعمنميملم يقم سمدر، وىم٤ملويم٤من ىمد أوص أن يٙمٗمـ ذم

 (.42 -34/ )"ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء": راضمع. يمٜم٧م أظمب١مه٤م هلذا اًمٞمقم

وم٢مذا ؾمٛمٕمتؿ سمف سم٠مرض ومال شم٘مدُمقا قمٚمٞمف وإذا وىمع » : وًمٗمٔمف أظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمحف، ( )

أم طمسب٧م أن أصح٤مب  }، يمت٤مب إٟمبٞم٤مء، سم٤مب شسم٠مرض وأٟمتؿ هب٤م ومال خترضمقا ومرارا ُمٜمف

واعمسٚمؿ رم صحٞمحف، يمت٤مب اًمسالم، [ 48 /  ] 482 ، اًمرىمؿ {اًمٙمٝمػ واًمرىمٞمؿ 

 [. 42/ 1]  231سم٤مب اًمٓم٤مقمقن واًمٓمػمة واًمٙمٝم٤مٟم٦م وٟمحقه٤م، 

أؾم٤مُم٦م سمـ زيد سمـ طم٤مرصم٦م سمـ ذاطمٞمؾ سمـ قمبد اًمٕمزى سمـ زيد سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ : هق (2)
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 ـمٗمالً، سمٛمرأى ُمٜمف، سمؾ صمب٧م ُمـ اًمّمحٞمحلم أيًْم٤م، أن ؾمٕمًدا ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

اؾمتٗم٤مد ُمٜمف اًمٕمٚمؿ هبذا سمٕمد ُم٤م ؾم٠مًمف قمٜمف، وم٘مد أظمرضم٤م قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب 

وىم٤مص قمـ أسمٞمف، أٟمف ؾمٛمٕمف يس٠مل أؾم٤مُم٦م سمـ زيد، ُم٤مذا ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل اهلل صغم 

ىم٤مل رؾمقل : اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٓم٤مقمقن؟ وم٘م٤مل أؾم٤مُم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

 ـان من ظذ أو إْسائقل، بـي من ضائػة ظذ أرشل رجس افطاظون»: ^اهلل 

 ؾال ِبا، وأكتم بلرض وؿع وإذا ظؾقه، تؼدموا ؾال بلرض به شؿعتم ؾنذا ؿبؾؽم،

 .( )«مـه ؾرارا خترجوا

                                                                                                                                  

وأُمف أم أيٛمـ طم٤مضٜم٦م  ،أسمق زيد :وي٘م٤مل ،حمٛمد أسم٤م :يٙمٜمك ،قم٤مُمر سمـ اًمٜمٕمامن سمـ قم٤مُمر سمـ قمبد

وُم٤مت اًمٜمبل صغم اهلل  ،وًمد أؾم٤مُم٦م ذم اإلؾمالم :سمـ ؾمٕمداىم٤مل  ،اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ

ويم٤من أُمره قمغم ضمٞمش  ،صمامين قمنمة :سمـ أيب ظمٞمثٛم٦ماوىم٤مل  ،وًمف قمنمون ؾمٜم٦م ،قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ

ويم٤من قمٛمر جيٚمف  ،ذه أسمق سمٙمروم٤مٟمٗم ،ومامت اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىمبؾ أن يتقضمف ،قمٔمٞمؿ

واقمتزل أؾم٤مُم٦م اًمٗمتـ سمٕمد ىمتؾ  ،ويٙمرُمف وومْمٚمف ذم اًمٕمٓم٤مء قمغم وًمده قمبد اهلل سمـ قمٛمر

صمؿ  ،ويم٤من ىمد ؾمٙمـ اعمزة ُمـ قمٛمؾ دُمِمؼ ،قمثامن إمم أن ُم٤مت ذم أواظمر ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م

 :وصحح سمـ قمبد اًمؼم ،ومامت هب٤م سم٤مجلرف ،صمؿ ٟمزل إمم اعمديٜم٦م ،ومسٙمـ وادي اًم٘مرى ،رضمع

أسمق هريرة واسمـ قمب٤مس  ،وىمد روى قمـ أؾم٤مُم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع ومخسلم أٟمف

يمثػمة وأطم٤مديثف  :وومْم٤مئٚمف ،وآظمرون ،وأسمق وائؾ ،أسمق قمثامن اًمٜمٝمدي ،وُمـ يمب٤مر اًمت٤مسمٕملم

 [23/  ]اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م : راضمع .ؿمٝمػمة

أصح٤مب اًمٙمٝمػ  أم طمسب٧م أن }أظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمحف، يمت٤مب إٟمبٞم٤مء، سم٤مب  ( )

واعمسٚمؿ رم صحٞمحف، يمت٤مب اًمسالم، سم٤مب ،[ 48 /  ] 482 ، اًمرىمؿ {واًمرىمٞمؿ 

 [. 42/ 1]  231اًمٓم٤مقمقن واًمٓمػمة واًمٙمٝم٤مٟم٦م وٟمحقه٤م، 
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يرؾمؾ إرؾم٤مًٓ، : أي - ^وسمٕمد ذًمؽ يم٤من ؾمٕمد ٟمٗمسف يرويف قمـ رؾمقل اهلل 

 .صم٘م٦م سمرواي٦م أؾم٤مُم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

وطمدصمٜمٞمف وه٥م سمـ »:سمـ زيدسمٕمد ُم٤م ذيمر طمدي٨م أؾم٤مُم٦م  "صحٞمح ُمسٚمؿ"ومٗمل 

سمٜمحق  ^ومذيمر سمسٜمده قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمبل  ( )سم٘مٞم٦م

 .(4)«طمديثٝمؿ

وم٤مخلالف اعمروي قمـ رضمؾ أو رضمٚملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يم٤من ىمبؾ آـمالع قمغم 

احلدي٨م، ُمثؾ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، اًمذي يم٤من خي٤مف اًمٓم٤مقمقن ضمًدا، أؿم٤مر قمغم 

أقمٚمؿ "ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، وهق  ( )ف ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾاًمٜم٤مس، سم٠من يتٗمرىمقا ورد قمٚمٞم

رًدا ؿمديًدا، وأسم٤من ًمف  "اًمٜم٤مس سم٤محلالل واحلرام، وإُم٤مم اًمٕمٚمامء إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

أسمٚمغ رد وروى أٟمف  ورده يم٤مشم٥م اًمقطمل ذطمبٞمؾ سمـ طمسٜم٦م ^طمدي٨م ؾمٞمد اًمقرى 

، ورضمع قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل شمٕم٤ممم شهنك قمـ اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن»: ^

                                                        

. ؾمٜم٦م مخس ومخسلم وُم٤مئ٦م: وه٥م سمـ سم٘مٞم٦م سمـ قمثامن سمـ ؾم٤مسمقر سمـ قمبٞمد سمـ آدم، وًمد: هق ( )

 [224/   ]ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء 

صحٞمحف، يمت٤مب اًمسالم، سم٤مب اًمٓم٤مقمقن واًمٓمػمة واًمٙمٝم٤مٟم٦م وٟمحقه٤م،  أظمرضمف اعمسٚمؿ رم (4)

 [43/ 1] 2 23/ اًمرىمؿ

ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ سمـ قمٛمرو سمـ أوس سمـ قم٤مئذ سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ أدى سمـ : هق ( )

قمكم سمـ أؾمد سمـ ؾم٤مردة سمـ يزيد سمـ ضمِمؿ سمـ قمدي سمـ ٟم٤ميب سمـ متٞمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م أسمق 

وقم٤مش أرسمٕم٤م . ل اإلُم٤مم اعم٘مدم ذم قمٚمؿ احلالل واحلرامقمبد اًمرمحـ إٟمّم٤مري اخلزرضم

 [2  / 2]  812/، اًمرىمؿ"اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م".  وصمالصملم ؾمٜم٦م وىمٞمؾ همػم ذًمؽ
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قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ  "صحٞمح"أظمرج اسمـ ظمزيٛم٦م ذم . قمـ رأيف ومقًرا، وصدىمف قمٜمف

-ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-وىمع اًمٓم٤مقمقن سم٤مًمِم٤مم وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص : ىم٤مل» (8)همٜمؿ

إن هذا اًمٓم٤مقمقن رضمز ومٗمروا ُمٜمف ذم إودي٦م واًمِمٕم٤مب ومبٚمغ ذًمؽ ذطمبٞمؾ سمـ : 

ص، ًم٘مد صحب٧م طمسٜم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ومٖمْم٥م، وىم٤مل يمذب قمٛمرو سمـ اًمٕم٤م

وقمٛمرو أضؾ ُمـ مجؾ أهٚمف، إن هذا اًمٓم٤مقمقن دقمقة ٟمبٞمٙمؿ، ورمح٦م  ^رؾمقل اهلل 

قمـ قمبد  "( )اسمـ قمس٤ميمر"وًمٗمظ  –احلدي٨م  –(3) شرسمٙمؿ، وووم٤مة اًمّم٤محللم ىمبٚمٙمؿ

 ومرىم٤م ومرق سم٤مًمٓم٤مقمقن طمسـ طملم اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو يم٤من»: اًمرمحـ سمـ همٜمؿ ىم٤مل

 سمٙمؿ ٟمزل ىمد وم٢مٟمف وشمٗمرىمقا؛ ِمٕم٤مب،اًم هذه ذم شمبددوا !اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م :وم٘م٤مل ؿمديدا

ىمد  :ىم٤مل ذطمبٞمؾ سمـ طمسٜم٦م اًمٓمقوم٤من، أو رضمزا، إٓ أراه ٓ اهلل، أُمر ُمـ أُمر

ىم٤مل  ،وأٟم٧م أضؾ ُمـ مح٤مر أهٚمؽ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ص٤مطمبٜم٤م رؾمقل اهلل 

                                                        

وقمٛمر سمـ  -وشمٗم٘مف سمف  -ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ : قمبد اًمرمحـ سمـ همٜمؿ إؿمٕمري، طمدث قمـ: هق ( )

: ء، وهمػمهؿ، طمدث قمٜمفاخلٓم٤مب، وأيب ذر اًمٖمٗم٤مري، وأيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري، وأيب اًمدردا

 -ُمع شم٘مدُمف  -وًمده؛ حمٛمد، وأسمق ؾمالم ممٓمقر، ورضم٤مء سمـ طمٞمقة، وأسمق إدريس اخلقٓين 

وؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م، وُمٙمحقل، وقمب٤مدة سمـ ٟمز، وصٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ، وإؾمامقمٞمؾ سمـ قمبٞمد 

 [22/ 2] "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء".ؾمٜم٦م صمامن وؾمبٕملم: شمقذم. اهلل

ٕمامل، يمت٤مب اجلٝم٤مد ُمـ ىمسؿ إومٕم٤مل سم٤مب ذم ومْمٚمف واحل٨م أظمرضمف اعمت٘مك اهلٜمدى رم يمٜمز اًم (4)

 .، وقمزاه ًمّمحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م[341/ 2] 122  / قمٚمٞمف،سم٤مب اًمٓم٤مقمقن، اًمرىمؿ

( اًمت٤مريخ اًمٙمبػم: )قمكم سمـ احلسـ سمـ هب٦م اهلل اًمدُمِم٘مل ص٤مطم٥م: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ: هق( ) 

 [24 /  ] "يمِمػ اًمٔمٜمقن"(.هب 21)ؾمٜم٦م : اعمٕمروف سم٤مسمـ قمس٤ميمر، اعمتقرم
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 ،ًمٞمس سم٤مًمٓمقوم٤من ،يمذسم٧م :ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ،صدىم٧م :قمٛمرو

( صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ)حمٛمد  ،ودقمقة ٟمبٞمٙمؿ ،ٙمؿوًمٙمٜمٝم٤م رمح٦م رسم ،وٓ سم٤مًمرضمز

ذم ذح ُمٕم٤مين  "(3)اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي"ورواه  –احلدي٨م  – ( )شوىمبض اًمّم٤محللم

، ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ذطمبٞمؾ سمـ طمسٜم٦م، ( )قمـ يزيد سمـ محٞمد ،ُمـ طمدي٨م ؿمٕمب٦م "أصم٤مر

إن : -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-حيدث قمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-

ومبٚمغ ذًمؽ ذطمبٞمؾ سمـ  ششمٗمرىمقا قمٜمف وم٢مٟمف رضمز»: ع سم٤مًمِم٤مم وم٘م٤مل قمٛمرواًمٓم٤مقمقن وىم

: ومسٛمٕمتف ي٘مقل. ^ىمد صحب٧م رؾمقل اهلل : وم٘م٤مل -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-طمسٜم٦م 

إهن٤م رمح٦م رسمٙمؿ، ودقمقة ٟمبٞمٙمؿ، وُمقت اًمّم٤محللم ىمبٚمٙمؿ، وم٤مضمتٛمٕمقا ًمف، وٓ »

. (2)شصدق»: -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ششمٗمرىمقا قمٚمٞمف

وم٘م٤مم ذطمبٞمؾ سمـ »ومٞمٝم٤م  :ىم٤مل "(4)ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م"وًمٚمحدي٨م ـمرق أظمرى قمـ 

                                                        

 [221/   ]أظمرضمف اسمـ قمس٤ميمر رم شم٤مرخيف  ( )

ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ : أمحد سمـ حمٛمد اًمٓمح٤موي احلٜمٗمل، اعمتقرم: اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر: هق (4)

 [ /  ] "يمِمػ اًمٔمٜمقن". وصمالصمامئ٦م

ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ : ُم٤مت.اإلُم٤مم، احلج٦م، أسمق اًمتٞم٤مح يزيد سمـ محٞمد اًمْمبٕمل، اًمبٍمي: هق ( )

 [ 42/ 2] "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء".الصملم وُم٤مئ٦مسمؾ شمقذم ؾمٜم٦م صم: وُم٤مئ٦م،وىمٞمؾ

أظمرضمف ااًمٓمح٤موى رم ذح ُمٕم٤مٟمك أصم٤مر، يمت٤مب اًمٙمراه٦م، سم٤مب اًمرضمؾ يٙمقن سمف اًمداء هؾ  (2)

 [12 / 2] 3 22/ جيتٜم٥م أم ٓ ؟، اًمرىمؿ

ؾمٜم٦م )ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م إؿمٕمري أسمق ؾمٕمٞمد ُمقمم أؾمامء سمٜم٧م يزيد سمـ اًمسٙمـ وشمقذم : هق (2)

 2] "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء":راضمع. ًمٞمس سم٤مًم٘مقي: ل اًمٜمس٤مئل، وىم٤م(إطمدى قمنمة وُم٤مئ٦م

/ 18] 
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واهلل ًم٘مد أؾمٚمٛم٧م وإن أُمػميمؿ هذا أضؾ ُمـ مجؾ أهٚمف وم٤مٟمٔمروا ُم٤م : طمسٜم٦م وم٘م٤مل

إذا وىمع سم٠مرض، وأٟمتؿ هب٤م ومال هترسمقا؛ وم٢من اعمقت ذم »: ^ىم٤مل رؾمقل اهلل : ي٘مقل

  .( )شاًم٘مٚمقبأقمٜم٤مىمٙمؿ، و إذا يم٤من سم٠مرض، ومال شمدظمٚمقه٤م؛ وم٢مٟمف حيرق 
إمم أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر اًمٗم٤مروق ( اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن)سمٕمض اًمٜم٤مس يٜمسبف 

اًمٜم٤مس يزقمٛمقن أين : ٟمٗمسف ي٘مقل( قمٛمر)ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، وًمٙمـ أُمػم اعم١مُمٜملم 

 ."إًمٞمؽ ُمـ هذه اًمتٝمٛم٦م أإهلل أشمؼم"ومررت ُمـ اًمٓم٤مقمقن، 

ىم٤مل قمٛمر : ىم٤ملقمـ أسمٞمف  ،(4)قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ "اإلُم٤مم إضمؾ اًمٓمح٤موي"روى 

اًمٚمٝمؿ إن اًمٜم٤مس زقمٛمقا أين ومررت ُمـ اًمٓم٤مقمقن، وأٟم٤م أسمرؤ إًمٞمؽ »: سمـ اخلٓم٤مب

 .( )خمتًٍما.( )شُمـ ذًمؽ هذا

                                                        

أظمرضمف اعمت٘مك اهلٜمدى رم يمٜمز اًمٕمامل، يمت٤مب اجلٝم٤مد ُمـ ىمسؿ إومٕم٤مل سم٤مب ذم ومْمٚمف واحل٨م  ( )

 [341/ 2] 121  قمٚمٞمف، سم٤مب اًمٓم٤مقمقن، 

 ذم ذي احلج٦م، ؾمٜم٦م: زيد سمـ أؾمٚمؿ أسمق قمبد اهلل اًمٕمدوي اًمٕمٛمري، أرخ اسمٜمف ووم٤مشمف: هق (4) 

 [2  / 2] "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء". ؾم٧م وصمالصملم وُم٤مئ٦م

أظمرضمف اًمٓمح٤موى رم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر، يمت٤مب اًمٙمراه٦م، سم٤مب اًمرضمؾ يٙمقن سمف اًمداء هؾ  ( )

 [   / 2] 1118/جيتٜم٥م أم ٓ ؟، اًمرىمؿ

يمام أصمره  ،وسمام ىمرره ؾمٞمدٟم٤م اإلُم٤مم اجلد اًمِمٞمخ أمحد رض٤م ىمدس رسه طمّمؾ اجلقاب)  (2)

ذيمر »: ـ اسمـ ضمرير ُمـ اخلالف قمـ اًمسٚمػ ذم اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن وٟمّمفاإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل قم

وذيمر قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري أٟمف يم٤من  ،اسمـ ضمرير اخلالف قمـ اًمسٚمػ ذم اًمٗمرار ُمٜمف

وقمـ إؾمقد سمـ هالل وُمرسوق أهنام يم٤مٟم٤م يٗمران  ،يبٕم٨م سمٜمٞمف إمم إقمراب ُمـ اًمٓم٤مقمقن
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 ،وإودي٦م ،اًمرضمز ذم اًمِمٕم٤مب شمٗمرىمقا ذم هذا :ُمٜمف وقمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أٟمف ىم٤مل

ويم٤من  ،ودقمقة ٟمبٞمٙمؿ ،ورمح٦م ،سمؾ هق ؿمٝم٤مدة :وىم٤مل ،ومبٚمغ ُمٕم٤مًذا وم٠مٟمٙمره ،ورؤوس اجلب٤مل

وأُم٤م قمٛمر  ،ومٚمام يم٤من ذم طمْم٤مر سمٜمل قمقف ـمٕمـ ومامت ،سم٤مًمٙمقوم٦م ـم٤مقمقن ومخرج اعمٖمػمة ُمٜمٝم٤م

 ،وم٢مٟمف رضمع ُمـ رسع ومل ي٘مدم قمٚمٞمف طملم ىمدم اًمِم٤مم ؛سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل  - "قمٛمدة اًم٘م٤مري". شوذًمؽ ًمدومع إوه٤مم اعمِمقؿم٦م ًمٜمٗمس اإلٟمس٤من

[ 2 /28 ] 

 صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؛أٟمف حمٛمقل قمغم اخلالف ىمبؾ اًمٕمٚمؿ سمخؼم رؾمقل اهلل  :واجلقاب 

يمام هق فم٤مهر ُمـ  صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿوأٟمف مل يبؼ ظمالف سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمحدي٨م اًمٜمبل 

وىمد أؿم٤مر إمم  ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف اعم٠مصمقرة ذم اًمّمحٞمحلم ىمّم٦م ؾمٞمدٟم٤م

وإن مل يتٕمرض ٕظمذ اًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م سمحدي٨م قمبد اًمرمحـ سمـ  ،اًم٘مّم٦م اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل ٟمٗمسف

وًمق أٟمف شمٕمرض ًمٔمٝمر ُم٤م ىمرره اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رض٤م ىمدس  ،قمقف ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام

عم٤م طمّمؾ هلؿ اًمٕمٚمؿ  ،وإٟمف زال اخلالف ؛ احلدي٨مرسه ُمـ يمقن اخلالف ىمبؾ آـمالع قمغم

أظمذوا  ،وأهنؿ قمـ آظمرهؿ ،ذم ذًمؽ صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿسمحدي٨م اًمرؾمقل 

همػم أٟمف أوهؿ سمّمٜمٞمٕمف هذا  ،يٗمٝمؿ هذا ذم همْمقن يمالم اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل ٟمٗمسف ،سم٤محلدي٨م

رمحـ سمـ أٟمف أظمذ سمحدي٨م قمبد اًم ؛وإذ صمب٧م سم٘مّم٦م قمٛمر ،ظمالوًم٤م ُم٤م يٗمٝمؿ ذم همْمقن يمالُمف

وإٟمام قمٛمؾ سمٛم٘مت٣م احلدي٨م يمام هق  ،قمٚمؿ أٟمف مل يٗمر ُمـ اًمٓم٤مقمقن ،قمقف يمس٤مئر اًمّمح٤مسم٦م

إؿم٤مرة ُمـ ـمرف ظمٗمل إمم هذا  ،وذم ٟمٗمس يمالم اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل ،ُمٍمح سمف ذم ٟمٗمس اًم٘مّم٦م

ُمـ هٜم٤م يتبلم ًمؽ ُم٤م متٞمز سمف ؾمٞمدٟم٤م اجلد  ،أٟمف يم٤من اعم٘م٤مم ي٘متيض ُمزيد شمٜم٘مٞمح وشمٍميحهمػم

وهذا أُمر ظمّمف اهلل ؾمبح٤مٟمف  ،ىمدس رسه ُمـ طمسـ اًمت٘مرير واًمتٜم٘مٞمح اإلُم٤مم أمحد رض٤م

ذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء  -.وشمٕم٤ممم سمف وُمٞمزه قمـ أىمراٟمف، سمؾ وقمـ يمثػم ممـ ؾمٚمػ

يمام أٟمف مل يتٕمرض ًمرضمقع ؾمٞمدٟم٤م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف  -واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ
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اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن، وًمٞمس ومٞمف ختّمٞمص ًمٚمبٚمد » ^طمرم رؾمقل اهلل 

إُم٤مم إئٛم٦م اسمـ "، و "اإلُم٤مم أمحد"طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد  –سمحٙمؿ  شوٟمقاطمٞمف

اًمٗم٤مر ُمـ اًمٓم٤مقمقن يم٤مًمٗم٤مر ُمـ » :^اهلل  ىم٤مل رؾمقل: ورد هٙمذا ،"ظمزيٛم٦م

وذم رواي٦م أظمرى هلام أن رؾمقل اهلل . (8)شاًمزطمػ، واًمّم٤مسمر ومٞمف يم٤مًمّم٤مسمر ذم اًمزطمػ

 (4)شاًمٗم٤مر ُمـ اًمٓم٤مقمقن، يم٤مًمٗم٤مر ُمـ اًمزطمػ، وُمـ صؼم ومٞمف ًمف أضمر ؿمٝمٞمد» :ىم٤مل ^

ذم  "طمدي٨م ضم٤مسمر"ُمثؾ  "ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد"ذم  "أم اعم١مُمٜملم اًمّمدي٘م٦م"وطمدي٨م 

هٙمذا ( قمٜمٝم٤م) "(8)اسمـ ؾمٕمد"وقمٜمد  ( )شاًمٗم٤مر ُمـ اًمٓم٤مقمقن» -أي–إول  اًمٓمرف

                                                                                                                                  

سم٤مًم٘مبقل مم٤م يدل  صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،وشمٚم٘مٞمف ٕصمر اًمرؾمقل  ،طملم رد قمٚمٞمف ُمٕم٤مذ ىمقًمف

وأظمذ سم٤محلدي٨م اعمروي  ،قمغم أٟمف مل ي٘مر ُمـ ظم٤مًمػ قمغم اخلالف سمؾ رضمع اعمخ٤مًمػ قمـ رأيف

، وأُم٤م ُم٤م ذيمر ذم أصمٜم٤مء ذيمر اخلالف قمـ أيب ُمقؾمك صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿقمـ اًمٜمبل 

إذ ًمٞمس ذًمؽ  ،رءأٟمف يم٤من يبٕم٨م سمٜمٞمف إمم إقمراب ومٚمٞمس ُمـ اخلالف ذم  :إؿمٕمري

وإٟمام يم٤من سمٕم٨م سمٜمٞمف إمم إقمراب ٕضمؾ أن يت٘مقى قمغم اًمّمؼم سم٤مإلىم٤مُم٦م  ،ومراًرا ُمـ اًمب٤مًمٖملم

وأُم٤م ُم٤م ذيمر  ،ًمق ىمدر أن ـمٕمـ وٓ يِمتٖمؾ وٓ يتحرز إن ضٕمػ قمـ شمٕمٝمد اًمبٜملم ،ذم اًمبٚمد

 .(إزهري :ىم٤مًمف).ومٛمحٛمقل قمغم قمدم اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م ،قمـ هالل وُمرسوق وهمػممه٤م

/ ، اًمرىمؿشُمسٜمد ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمف»ضمف اُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم ُمسٜمده،  أظمر ( )

 [.  48/ ] "اإلحت٤مف"، و واسمـ ظمزيٛم٦م ذم اًمتقيمؾ يمام ذم [22 / 44] 2218 

، شُمسٜمد ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمف»أظمرضمف اُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم ُمسٜمده، (4) 

 [ 23 /  4] 2812 /اًمرىمؿ

ُمسٜمد اًمّمدي٘م٦م قم٤مئِم٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ ريض اهلل »٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم ُمسٜمده، أظمرضمف اُم ( ) 

 [421/  2]  8 42/ ، اًمرىمؿشقمٜمٝم٤م



 

 
 

 249 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 
ورواي٦م أظمرى  شاًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن، يم٤مًمٗمرار ُمـ اًمزطمػ»: ^ىم٤مل رؾمقل اهلل 

اًمٓم٤مقمقن همدة يمٖمدة اًمبٕمػم، واعم٘مٞمؿ هب٤م »: ^هٙمذا ىم٤مل رؾمقل اهلل  "أمحد"قمٜمد 

 "ُمسٜمد أيب يٕمغم"ذم وًمٗمظ احلدي٨م . (4)شيم٤مًمِمٝمٞمد، واًمٗم٤مر ُمٜمٝم٤م يم٤مًمٗم٤مر ُمـ اًمزطمػ

 ـغدة ؽدة: اجلن أظدائفم من أمتي تصقب وخزة» :^هٙمذا ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 مـه، ؾر ومن صفقدا، ـان به، أصقب مرابطا، ومن ـان ظؾقه، أؿام من اإلبل

  .( )«افزحف من ـافػار

اًمٓم٤مقمقن ؿمٝم٤مدة » :^هٙمذا ىم٤مل رؾمقل اهلل  "اعمٕمجؿ إوؾمط"ورواي٦م  

اجلـ، همدة يمٖمدة اًمبٕمػم، خترج ذم أسم٤مط واعمراق، ُمـ ُٕمتل ووظمز أقمدائٙمؿ ُمـ 

ُم٤مت ومٞمف، ُم٤مت ؿمٝمٞمًدا، وُمـ أىم٤مم ومٞمف، يم٤من يم٤معمراسمط ذم ؾمبٞمؾ اهلل، وُمـ ومر ُمٜمف، 

 .(2)شيم٤من يم٤مًمٗم٤مر ُمـ اًمزطمػ

                                                                                                                                  

أسم٤مه، وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد، : ؾمٛمع. قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص اًمزهري، إُم٤مم، صم٘م٦م، ُمدين:هق ( )

و اسمٜمف؛ داود سمـ قم٤مُمر، واسمٜم٤م إظمقشمف، وقمٛمر: وقمٜمف. وقم٤مئِم٦م، وأسم٤م هريرة، وضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة

ؾمػم أقمالم ". ؾمٜم٦م أرسمع وُم٤مئ٦م: ُم٤مت.سمـ ديٜم٤مر، واًمزهري، وُمقؾمك سمـ قم٘مب٦م، وآظمرون

 [23 / 2] "اًمٜمبالء

ُمسٜمد اًمّمدي٘م٦م قم٤مئِم٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ ريض اهلل »أظمرضمف اُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم ُمسٜمده،  (4)

 [ 2/ 24] 8  42/ ، اًمرىمؿشقمٜمٝم٤م

 [42 / 8] 2222/أظمرضمف أسمق يٕمغم رم ُمسٜمده، اًم٘مؿ ( )

ف اعمت٘مك اهلٜمدى رم يمٜمز ااًمٕمامل، يمت٤مب اًمٓم٥م واًمرىمك واًمٓم٤مقمقن، اًمب٤مب اًمث٤مًم٨م ذم أظمرضم (2)

، وقمزاه إمم اًمٓمؼماٟمك رم اعمٕمجؿ [ 2 / 1 ] 1 482/اًمٓم٤مقمقن واًمقسم٤مء، اًمرىمؿ
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 : أىمقل

ذم مجٞمع هذه إًمٗم٤مظ ًمألطم٤مدي٨م وقمٞمد ؿمديد قمغم اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن، : أوالً 

ٞمف، وًمٞمس ومٞمٝم٤م رء ُمـ اًمت٘مٞمٞمد سم٤مًمبٚمد أو اعمحٚم٦م وشمرهمٞم٥م أيمٞمد ذم اًمّمؼم سم٤مإلىم٤مُم٦م وم

أو طمقازم اًمبٚمد ومٛمٝمام يٙمـ ُمـ حتقل وحترك ًمٚمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن، وإن يم٤من ذم 

 .أطمٞم٤مء ٟمٗمس اًمبٚمد، وم٢مٟمف ُمٜمسح٥م حت٧م طمٙمؿ هذا اًمققمٞمد ُمـ همػم ؿمبٝم٦م

صحٞمح "اعمخرج ذم  «ظائشة أم ادممـغ ريض اهلل تعاػ ظـفا» طمدي٨م :ثاكقًا

و  "اًمبخ٤مري"سمسٜمد صحٞمح، قمغم ذط  "ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد"د ذم ور ،"اًمبخ٤مري

( 24 وأول ص/  2 آظمر / 2ذم ج)"اًمبخ٤مري"ورواي٦م رضم٤مل  ،"ُمسٚمؿ"

 قمبد طمدصمٜم٤م: ىم٤مل ،(4)اًمٗمرات أيب اسمـ يٕمٜملد داو طمدصمٜم٤م اًمّمٛمد، قمبد طمدصمٜم٤م.( )هٙمذا

 اهلل رؾمقل ؾم٠مًم٧م: ىم٤مًم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م، قمـ ،( )يٕمٛمر سمـ حيٞمك قمـ، ( )سمريدة سمـ اهلل

                                                                                                                                  

 .إوؾمط

ٙمت٤مب وم٤مًماًمتك سملم أيديٜم٤م،  "صحٞمح اًمبخ٤مري  "هذا رم ٟمسخ٦م اإلُم٤مم، أُم٤م رم ٟمسخ٦م  ( )

 [22 4/ 2] 2214/ٓم٤مقمقن، اًمرىمؿاًمٓم٥م، سم٤مب أضمر اًمّم٤مسمر ذم اًم

داود اسمـ سمٙمر اسمـ أيب اًمٗمرات إؿمجٕمل ُمقٓهؿ اعمدين صدوق ُمـ اًمس٤مسمٕم٦م د ت : هق (4)

 [38 /  ] "شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م".ق

 ،ىم٤مىض ُمرو ،قمبد اهلل سمـ سمريدة سمـ احلّمٞم٥م احل٤مومظ أسمق ؾمٝمؾ إؾمٚمٛمك اعمروزي: هق ( )

وأسمك  ،وقمٛمران سمـ طمّملم ،ٜمدبوؾمٛمرة سمـ ضم ،وقم٤مئِم٦م ،طمدث قمـ أسمٞمف ،وقم٤ممل ظمراؾم٤من

 ،وقمبد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ ،واعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م ،وأيب إؾمقد فم٤ممل اًمدؤزم ،ُمقؾمك إؿمٕمري

وطمسلم  ،اجلريري :طمدث قمٜمف ،ذم ظمالوم٦م قمٛمر :ُمقًمده ،سمـ ُمسٕمقداٟمف ًم٘مك أ :وىمٞمؾ
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 :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل وم٠مظمؼمين ؟ اًمٓم٤مقمقن قمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

 رجل من ؾؾقس فؾؿممـغ، رمحة ؾجعؾه يشاء، من ظذ اَّلل يبعثه ظذابا ـان أكه»

 فه، اَّلل ـتب ما إال يصقبه ال أكه يعؾم حمتسبا صابرا بقته ِف ؾقؿؽث افطاظون، يؼع

ذم هذا احلدي٨م صحٞمح شمٍميح ظم٤مص سم٤معمٙم٨م  .(3) «افشفقد أجر مثل فه ـان إال

 .ذم اًمبٞم٧م

حديث "وِف  "هذا اْلديث"تلمل ؿؾقاًل ؾنكه ال اختالف أصاًل ِف  :ثافثًا

فقس من ظبد »هٙمذا  "يمت٤مب اًمٓم٥م"ذم  "صحٞمح اًمبخ٤مري"ًمٗمظ  ."افبخاري

 من ؾؾقس»وومٞمف قمٜمد ذيمر سمٜمل إرسائٞمؾ  ( )«صابًرا« بؾده»يؼع افطاظون ؾقؿؽث ِف 

                                                                                                                                  

وُمٕم٤موي٦م سمـ قمبد اًمٙمريؿ  ،ويمٝمٛمس سمـ احلسـ ،واضمٚمح اًمٙمٜمدي ،وُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من ،اعمٕمٚمؿ

وهق ُمتٗمؼ قمغم  ،وظمٚمؼ يمثػم ،وىم٤مىض ُمرو احلسلم سمـ واىمد ،وُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل ،اًمث٘مٗمك

وهلل  ،مخس قمنمة وُم٤مئ٦م،وىمد ٟمنم قمٚمام يمثػما :شمقرم ،وىمد قم٤مش ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ،آطمتج٤مج سمف

 [14 /  ] "شمذيمرة احلٗم٤مظ". احلٛمد

اًمٕمدواين اًمبٍمي اًمٗم٘مٞمف ىم٤ميض  :حيٞمك سمـ يٕمٛمر اًم٘م٤ميض أسمق ؾمٚمٞمامن وي٘م٤مل أسمق قمدي: هق ( )

 "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء".شمقذم حيٞمك سمـ يٕمٛمر ىمبؾ اًمتسٕملم: رو روى، ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطُم

[2 /22 ] 

ُمسٜمد اًمّمدي٘م٦م قم٤مئِم٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ ريض اهلل  "أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم ُمسٜمده،  (4)

 [2 4/  2] 3  42/ ، اًمرىمؿ"قمٜمٝم٤م

/ ٓم٤مقمقن، اًمرىمؿأظمرضمف اًمبخ٤مرى رم صحٞمحف، يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب أضمر اًمّم٤مسمر ذم اًم ( )

2214[2 /4 22] 
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وُمٕمٚمقم سمداه٦م أٟمف ًمٞمس  ( )شحمتسبا صابرا بقته ِف ؾقؿؽث افطاظون، يؼع رجل

طمدي٨م "ذم  "سمٚمده"اعمراد أن ي٘مع اًمٓم٤مقمقن ذم ُمقضع ُم٤م ُمـ إرض وم٘مقًمف ذم 

ذم طمدي٨م أمحد، يتٕمٚمؼ يمؾ ُمٜمٝمام سمٙمؾ ُمـ ي٘مع  "سمٞمتف"وىمقًمف ذم  ،"اًمبخ٤مري

ذح  قمٛمدة اًم٘م٤مري"ذم  "(4)اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل"ويٛمٙم٨م قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٜم٤مزع، ىم٤مل 

                                                        

ُمسٜمد اًمّمدي٘م٦م قم٤مئِم٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ ريض اهلل  "أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم ُمسٜمده،  ( )

 [2 4/  2] 3  42/ ، اًمرىمؿ"قمٜمٝم٤م

محد سمـ طمسلم سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمقد أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ أحمٛمقد اًمٕمٞمٜمل حمٛمقد سمـ : هق (4)

سمدر اًمديـ، أسمق اًمثٜم٤مء، أسمق )ٕمروف سم٤مًمٕمٞمٜمل اًمٕمٞمٜمت٤ميب، احلٚمبل صمؿ اًم٘م٤مهري، احلٜمٗمل، اعم

وم٘مٞمف، اصقزم، ُمٗمرس، حمدث، ُم١مرخ ًمٖمقي، ٟمحقي، سمٞم٤مين، ٟم٤مفمؿ، قمرويض ومّمٞمح ( حمٛمد

، (م 2  -هب124)ؾمٜم٦مرُمْم٤من،  1 وًمد ذم درب يمٞمٙملم ذم  .سم٤مًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م واًمؽميمٞم٦م

قمـ  ظمذأوٟمِم٠م سمٕمٞمٜمت٤مب، وطمٗمظ اًم٘مرآن، وشمٗم٘مف قمغم واًمده وهمػمه، ورطمؾ إمم طمٚم٥م، و

يقؾمػ سمـ ُمقؾمك اعمٚمٓمل وهمػمه، وىمدم اًم٘مدس وم٠مظمذ قمـ اًمٕمالء اًمسػماذم، صمؿ صحبف 

قمٞمد إًمٞمٝم٤م، صمؿ وزم أُمٕمف إمم اًم٘م٤مهرة وٓزُمف، ووزم طمسب٦م اًم٘م٤مهرة، وقمزل قمٜمٝم٤م همػم ُمرة و

طمب٤مس، صمؿ ىمْم٤مء ىمْم٤مة احلٜمٗمٞم٦م سم٤مًمدي٤مر قمدة شمداريس ووفم٤مئػ ديٜمٞم٦م، ووزم ٟمٔمر إ

ذي احلج٦م،  2عمٚمؽ آذف سمرؾمب٤مي، وشمقذم سم٤مًم٘م٤مهرة ذم ومتك ودرس، وىمرسمف اأاعمٍمي٦م، و

اطمد وقمنميـ وذح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمٚمبخ٤مري ذم : ودومـ سمٛمدرؾمتف ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف اًمٙمثػمة

جمٚمدا ؾمامه قمٛمدة اًم٘م٤مري، قم٘مد اجلامن ذم شم٤مريخ أهؾ اًمزُم٤من ذم شمسٕم٦م قمنم جمٚمدا، اعم٘م٤مصد 

حق، رُمز احل٘م٤مئؼ ذم ذح يمٜمز ًمٗمٞم٦م ٓسمـ ُم٤مًمؽ ذم اًمٜماًمٜمحقي٦م ذم ذح ؿمقاهد ذوح إ

 - هب822)ؾمٜم٦م : شمقرم .اًمدىم٤مئؼ ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل، وزيـ اعمج٤مًمس ذم صمامن جمٚمدات

 [21 / 4 ] "ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم".(م  22 



 

 
 

 253 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 
مم٤م شمٜم٤مزع اًمٗمٕمالن ومٞمف أقمٜمل ىمقًمف ي٘مع، وىمقًمف  "سمٚمده"ىمقًمف ذم » "صحٞمح اًمبخ٤مري

 "سمبٚمده"أهب ومٙم٤من حمّمؾ اًمروايتلم يمٚمتٞمٝمام أن ُمـ وىمع اًمٓم٤مقمقن .( )شومٞمٛمٙم٨م

ُم٠مُمقر سم٠من ٓ يٗمر ُمـ  "سمٞمتف"وُمـ وىمع ذم ٟمٗمس  "سمٚمده"ُم٠مُمقر سم٠من ٓ يٗمر ُمـ 

قمقن، إن اًمٗمرار ُمـ اًمبٚمد أو اًمبٞم٧م ، ويم٤من ُمآل احل٤مصؾ أن ٓ يٗمر ُمـ اًمٓم٤م"سمٞمتف"

ًمٞمس ممٜمققًم٤م ًمذاشمف، ًمق أن ضمب٤مًرا فم٤معم٤ًم دظمؾ اًمبٚمد إلًم٘م٤مء اًم٘مبض قمغم رضمؾ، وومر 

هذا اًمرضمؾ ُمـ اًمبٚمد ًمٚمخالص ُمٜمف، ومال ُم١ماظمذة أسمًدا، وإن ومر ذم زُمـ اًمٓم٤مقمقن، 

ٚمٞمؿ، إذ مل يٙمـ هذا ومراًرا ُمـ اًمٓم٤مقمقن، سمؾ يم٤من ومراًرا ُمـ فمٚمؿ اًمٔم٤ممل، واهلل سم٤مًمٜمٞم٦م قم

إذا وؿع بلرض وأكتم ِبا، ؾال »: "قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف"هلذا ىم٤مل ذم طمدي٨م 

ريض اهلل شمٕم٤ممم - "أؾم٤مُم٦م سمـ زيد"ومل ي٘مؾ ُمٜمٝم٤م، وذم طمدي٨م  (4)شخترجوا ؾراًرا مـه

اشمٗم٘مقا قمغم ضمقاز » "ُمسٚمؿ"سم٤مًمرواي٦م اًمت٤مُم٦م قمٜمد اًمِمٞمخلم ُمثٚمف وضم٤مء ذم  -قمٜمٝمام

وهٙمذا ٟم٘مٚمف ذم  ( )شسيح إطم٤مدي٨ماخلروج سمِمٖمؾ وهمرض همػم اًمٗمرار، ودًمٞمٚمف 

وأىمره وإذا يم٤من ُمٓمٛمح اًمٜمٔمر اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن وًمٞمس اًمٗمرار  "احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م"

ُمـ اًمبٚمد وم٤مًمبح٨م طمقل ومٜم٤مء اًمِمٝمر هؾ يدظمؾ ذم هذا احلٙمؿ ُمثؾ اجلٛمٕم٦م، أو 

خيرج ُمثؾ اًمسٗمر ظم٤مرج قمـ اعمقضقع، يمؾ شمٜم٘مؾ وحترك عمحض اًمٗمرار ُمـ 

                                                        

اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمك رم قمٛمدة اًم٘م٤مرى، يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب أضمر اًمّم٤مسمر ذم اًمٓم٤مقمقن،  ذيمره ( )

 [  42/  4] 2 21/ اًمرىمؿ

 .ؾمبؼ خترجيف (4)

، يمت٤مب اًمسالم، سم٤مب اًمٓم٤مقمقن واًمٓمػمة واًمٙمٝم٤مٟم٦م "صحٞمح ُمسٚمؿ"ذح اًمٜمقوي قمغم  ( )

 [411/ 2 ]وٟمحقه٤م،
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، وًمق يم٤من ذم ٟمقاطمل اًمبٚمد أو ذم اًمٗمٜم٤مء أو ذم أطمٞم٤مء اًمٓم٤مقمقن ُمٜمدرج حت٧م اًمٜمٝمل

 .اًمبٚمد ٟمٗمسف

سمٜمٗمسف ي٠ميت سحًي٤م  «ؾقؿؽث ِف بؾده»ًمق شم٠مُمٚم٧م وم٢من هذا احلدي٨م  :رابًعا

ش ؾقؿؽث ِف بؾده»إمم سمٕمض أطمٞم٤مء اًمبٚمد، مل ي٘مؾ ومٞمف ( من افطاظون)دمقيز اًمٗمرار 

كه ال يصقبه إال ما ـتب يعؾم أ، يؿؽث ِف بؾده صابًرا حمتسبًا»: وم٘مط سمؾ ىم٤مل ضمٚمٞم٤ًم

 :أٟمف يٛمٙم٨م ذم سمٚمده ُمتحٚمٞم٤ًم سمثالث ظمالل-ُمٕمٜم٤مه– ( )«اَّلل فه

 اًمّمؼم واًمثب٤مت (  )

 اًمتسٚمٞمؿ واًمتٗمقيض وآطمتس٤مب وـمٚم٥م اًمثقاب قمغم اًمرض٤م سم٤مًم٘مْم٤مء ( 4)

 آقمت٘م٤مد طمً٘م٤م سم٠مٟمف ًمـ يّمٞم٥م سمالء سمٖمػم ىمْم٤مء (  )

ق ومر ظمقوًم٤م ُمٜمف، أن اؾمؼم طم٤مل ُمـ وىمع اًمٓم٤مقمقن ذم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ سمٚمده، وه

ه٤مضمًرا ًمبٞمتف إمم ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى، هؾ يٕمتؼم هذا ص٤مسمًرا صم٤مسمت٤ًم وراضٞم٤ًم سم٤مًم٘مْم٤مء، ًمق يم٤من 

هذا هبذه اعمث٤مسم٦م ومٚمامذا ومر؟ وم٢مىم٤مُمتف ذم اًمبٚمد ًمٞمس ًمٚمّمؼم واًمرض٤م، سمؾ ٕضمؾ أن هذه 

اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمٜمٞمٕم٦م طمتك أن، ومٚمق وىمع اًمٓم٤مقمقن همًدا هٝمٜم٤م شمراه وم٤مًرا ُمـ ه٤مهٜم٤م أيًْم٤م، 

ٟمزل ظم٤مرج اًمبٚمد، وأص٤مب ذًمؽ اعمقضع اًمقسم٤مء وم٢مٟمف هيجر اعمْم٤موم٤مت ويتٜمسؿ  صمؿ ًمق

 .شوم٠مٟمك يّمدق قمٚمٞمف ص٤مسمًرا حمتسب٤ًم»اًمراطم٦م ذم سمٚمدة أظمرى 

يٛمٙمـ أن يٕمٚمؿ سمٛمالطمٔم٦م ُم٤م ضمٕمٚمف ؾمٞمد اًمقرى صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  :خامًسا

أن اًمٗمرار ٓ . "اًمٗمرار ُمـ اًمزطمػ" -أقمٜمل– "ًمٚمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن"مم٤مصماًل 

                                                        

 .ؾمبؼ خترجيف ( )
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 .ٍم ذم اًمذه٤مب إمم سمٚمد آظمر ُمٝم٤مضمًرا ًمبٚمدهيٜمح

ًمق أن إُم٤مم اعمسٚمٛملم جي٤مهد اًمٙمٗم٤مر ظم٤مرج اًمبٚمد، وومر سمٕمض اًمٜم٤مس قمـ 

اعم٘م٤موُم٦م وضمٚمسقا ذم سمٞمقهتؿ، أومال يٙمقن هذا ومراًرا؟ يٙمقن هذا ومراًرا وٓ سمديؾ 

ومْماًل قمـ ىمٕمقد ذم اًمبٞمقت، ًمق اظمتٗمك ه١مٓء ومراًرا ُمـ اعمٕمريم٦م ذم ضمبؾ أو ُمٖم٤مرة 

اعمٞمدان ٓ حم٤مًم٦م يٚمح٘مٝمؿ اًمٕم٤مر ُمـ أضمؾ اًمٗمرار ذم احل٤مل؛ ٕهنؿ قمغم يمؾ  ذم ٟمٗمس

ٟمص اًم٘مرآن سيح . طم٤مل هجروا ُمٞمدان اًم٘مت٤مل، وضسمقا صٗمًح٤م قمـ ًم٘م٤مء اًمٙمٗم٤مر

 .دًمٞمؾ قمغم هذا

ُؿُ ﴿: ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ هلَّ َزَ اَم اؾْمت ٜمُْٙمْؿ َيْقَم اًْمتََ٘مك اجْلَْٛمَٕم٤مِن إِٟمَّ ْقا ُِم ـَ شَمَقًمَّ ِذي  إِنَّ اًمَّ

ٜمُْٝمْؿ إِنَّ اهلَل هَمُٗمقٌر طَمِٚمٞمؿٌ  ٤م اهلُل قَم ٤م يَمَسبُقا َوًَمَ٘مْد قَمَٗم ٞمَْٓم٤مُن سمِبَْٕمِض َُم : آل قمٛمران]﴾اًمِمَّ

 22 ] 

غَم اعم١ُْْمُِمٜملِمَ ﴿:وىم٤مل قمزوضمؾ ُمـ ىم٤مئؾ اهلُل ُذو وَمْْمٍؾ قَم ٜمُْٙمْؿ َو إِْذ  َوًَمَ٘مْد قَمَٗم٤م قَم

ؾُمقُل يَ  غَم َأطَمٍد َواًمرَّ ُٙمْؿ هَمامًّ سمَِٖمؿٍّ شُمّْمِٕمُدوَن َوَٓ شَمْٚمُقوَن قَم ايُمْؿ وَم٠َمصَم٤مسَم قيُمْؿ ذِم ُأظْمَر  ﴾ْدقُم

 [ 2  – 24 : آل قمٛمران]أي٦م 

ٚمٛمل، اًمرمحـ قمبد أسمق وىمرأ: ( )ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ  }وىمت٤مدة واحلسـ، اًمسُّ

                                                        

احلسلم سمـ ُمسٕمقد سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٗمراء اًمبٖمقي، :هق: ص٤مطم٥م ُمٕم٤معمؿ اًمتٜمزيؾ ( )

ؿمقال شمقذم سمٛمرو اًمروذ ُمـ ُمدن ظمراؾم٤من ذم . وم٘مٞمف، حمدث، ُمٗمرس( أسمق حمٛمد)اًمِم٤مومٕمل 

ُمٕم٤ممل : ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. ، وقم٤مش سمْمٕم٤م وؾمبٕملم ؾمٜم٦م، وذم رواي٦م ضم٤موز اًمثامٟملم(هب2 2)ؾمٜم٦م 

اًمتٜمزيؾ ذم اًمتٗمسػم، ُمّم٤مسمٞمح اًمسٜم٦م، اًمتٝمذي٥م ذم ومروع اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل، ؿمامئؾ اًمٜمبل 

 [ 2/ 2] "ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم". اعمخت٤مر، واجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم
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اًمٕملم،  ويمرس اًمت٤مء سمْمؿ اعمٕمرووم٦م واًم٘مراءة واًمٕملم اًمت٤مء سمٗمتح { شُمّْمِٕمُدونَ 

ٕمقدو إرض ُمستقى ذم اًمسػمُ : واإلصٕم٤مد ، واًمسٓمقح اجلب٤مل قمغم آرشمٗم٤مع: اًمّمُّ

أهب . ويمٚمت٤م اًم٘مراءشملم صقاب، وم٘مد يم٤من يقُمئذ ُمـ اعمٜمٝمزُملم ُمّمٕمد وص٤مقمد

  ( ) .سم٤مظمتّم٤مر

ُمـ مجٚم٦م احلٙمؿ اًمتل ُمٜمع ُمـ أضمٚمٝم٤م احلٙمٞمؿ اًمٙمريؿ اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ  :شادًشا

قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمتسٚمٞمؿ قمـ اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن، أٟمف ًمق ومر إصح٤مء 

ًمْم٤مع اعمرىض، وٓ يب٘مك ُمـ يٛمرضٝمؿ، وٓ ُمـ يتٕمٝمدهؿ، ومٛمـ ي٘مقم سمتجٝمٞمز 

اعمقشمك، وشمٙمٗمٞمٜمٝمؿ، يمام ؿم٤مع ذم اًمقصمٜمٞملم سمبٚمدٟم٤م وٟمقاطمٞمف؛ أن إوٓد اختذوا 

اًمٜم٤مر، وًمق أن ؾمبٞمٚمٝمؿ، واًمٕمامل محٚمقا ضمٞمػ أيم٤مسمرهؿ قمغم اًمٕمرسم٤مت، وأصٚمقهؿ 

ووم٘مد اًمٕمقن أطمدق ٚمٛمسٚمٛملم سم٤مًمٗمرار ًمٙم٤من هذا اًمٕمجز، اًمنمع اعمٓمٝمر أذن ًم

إرؿم٤مد اًمس٤مري ذم "سم٤معمرىض واعمقشمك ُمٜمٝمؿ، إُمر اًمذي طمرم اًمنمع ىمٓمًٕم٤م ىم٤مل ذم 

وم٢مٟمف ومرار ُمـ اًم٘مدر، وًمئال شمْمٞمع ( ال خترجوا ؾراًرا مـه: )"صحٞمح اًمبخ٤مري

ذم ذطمف  "اًمزرىم٤مين"أهب وىم٤مل .(4)اعمرىض ًمٕمدم ُمـ يتٕمٝمدهؿ واعمقشمك ممـ جيٝمزهؿ

سمٕمد  (2)"صحٞمح اًمبخ٤مري"ذم ذطمف قمغم  "اًمٕمٞمٜمل"ره ، وأىم( )ٟمحقه "اعمقـم٠م"قمغم 

                                                        

 [3  / 4]ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ  ( )

ٟمك رم إرؿم٤مد اًمس٤مرى، يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب ُم٤م يذيمر رم اًمٓم٤مقمقن، اًم٘مسٓمال ذيمره(4) 

(8/ 82.) 

 [11 / 2]،"ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٓم٤مقمقن"اًمزرىم٤مٟمك رم ذح اعمقـم٤م،  ذيمره ( )

 [23/ 2 ]سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل رم قمٛمدة اًم٘م٤مري، يمت٤مب إٟمبٞم٤مء،  ذيمره (2)
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ُم٤م ٟم٘مٚمف، واًمٔم٤مهر أن قمٚم٦م اعمٜمع يمام هل ذم اًمٗمرار إمم سمٚمد آظمر، يمذًمؽ ذم اًمٜمزول 

سمٜمقاطمل اًمبٚمد، سمؾ هل يمذًمؽ ذم اًمسٙمـ ذم طمل إصح٤مء شم٤مريًم٤م حلل اعمرىض، 

  .وم٤محلؼ أن اًمتحقل سمٜمٞم٦م اًمٗمرار، طمرام ُمٓمٚمً٘م٤م

ًمٞمس ذم  -أي اعمٜمع قمـ اًمٗمرار-هذا احلٙمؿ وأيًْم٤م هذه اًمٕمٚم٦م شمقضم٥م أن 

أؿمٕم٦م "ذم  "اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ"اًمٓم٤مقمقن وم٘مط، سمؾ ٟمٗمس احلٙمؿ ذم يمؾ وسم٤مء وهلذا ىم٤مل 

اًمذي ذيمر ذم إطم٤مدي٨م وورد اًمٜمٝمل قمـ اًمٗمرار »: "اًمٚمٛمٕم٤مت ذم ذح اعمِمٙم٤مة

قمٜمف، وقمـ اخلروج قمـ سمٚمد وىمع ومٞمف، وأوقمد قمٚمٞمف، وؿمبٝمف سم٤مًمٗمرار ُمـ اًمزطمػ، 

قمٚمٞمف ؿمٝم٤مدة اعمراد ُمٜمف اًمقسم٤مء، واعمقت اًمٕم٤مم واعمرض اًمِم٤مُمؾ وًمٞمس وضمٕمؾ اًمّمؼم 

خمّمقًص٤م سمام قملم إـمب٤مء، وهلذا ذيمر ذم إطم٤مدي٨م سمٚمٗمظ اًمقسم٤مء واعمقت اًمٕم٤مم، 

وإن ورد سمٚمٗمظ اًمٓم٤مقمقن أيًْم٤م، ًمٙمـ اعمراد ُمٕمٜمك اًمقسم٤مء، وأظمٓم٠م ُمـ محٚمف قمغم 

ٜم٤م محٚمف قمغم ُم٤م اصٓمٚمح ُمّمٓمٚمح إـمب٤مء، وأسم٤مح اًمٗمرار ذم همػم اًمٓم٤مقمقن، وًمق ومرض

قمٚمٞمف إـمب٤مء، يم٤من ذًمؽ ومرًدا ُمـ أومراد اًمقسم٤مء، وٓ يٙمقن خمتًّم٤م سمف، وُم٤م ي٘مقل هذا 

ٟمس٠مل اهلل  -اًم٘م٤مئؾ ذم إطم٤مدي٨م اًمتل ورد ومٞمٝم٤م ًمٗمظ اًمقسم٤مء واعمقت اًمٕم٤مم؟ 

 أهب – ( )اًمٕم٤مومٞم٦م

 : ؾائدة

أيب "قمـ  "اًمٓمب٘م٤مت"ذم  "اسمـ ؾمٕمد"و "اعمسٜمد"ذم  "اإلُم٤مم أمحد"روى 

                                                        

 ( 8 1،2 2/ )أؿمٕم٦م اًمٚمٛمٕم٤مت، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب قمٞم٤مدة اعمريض، اًمٗمّمؾ إول،  ( )
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أشم٤مين »: ^سمسٜمد صحٞمح، ىم٤مل رؾمقل اهلل  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف- "(8)قمسٞم٥م

ضمؼميؾ سم٤محلٛمك واًمٓم٤مقمقن، وم٠مُمسٙم٧م احلٛمك سم٤معمديٜم٦م، وأرؾمٚم٧م اًمٓم٤مقمقن إمم 

أهب  ويم٤من .(3)شاًمِم٤مم، وم٤مًمٓم٤مقمقن ؿمٝم٤مدة ُٕمتل، ورمح٦م هلؿ، ورضمس قمغم اًمٙم٤مومريـ

ٞمف وؾمٚمؿ أُمر سم٤مًمٓم٤مقمقن يٕمٚمؿ أٟمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚم -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-اًمّمديؼ 

وم٠مرؾمؾ إمم اًمِم٤مم، وىمد قمزم أسمق سمٙمر قمغم همزو اًمِم٤مم ومٙم٤من يب٤ميع ُمـ يٜمٗمذه ُمـ 

اجلٞمش إمم اًمِم٤مم قمغم يمال إُمريـ؛ أطمدمه٤م أن ٓ يٗمر ُمـ ـمٕمـ إقمداء، وأظمر 

ؿمٞمخ اًمبخ٤مري، وُمسٚمؿ ذم  "( )اإلُم٤مم ُمسدد"أن ٓ يٗمر ُمـ اًمٓم٤مقمقن، روى 

يم٤من أسمق سمٙمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف إذا سمٕم٨م إمم »: ىم٤مل (5)قمـ أيب اًمسٗمر "ُمسٜمده"

 أهب.(4)شاًمِم٤مم سم٤ميٕمٝمؿ قمغم اًمٓمٕمـ واًمٓم٤مقمقن

                                                        

. ممـ ٟمزل اًمبٍمة، وـم٤مل قمٛمره -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أسمق قمسٞم٥م ُمقمم اًمٜمبل : هق ( )

 [212/  ] "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء": راضمع

 2 ] 41121/ ، اًمرىمؿ"طمدي٨م أيب قمسٞم٥م"أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ رم ُمسٜمده،  (4)

 [. 2/ 1]، واسمـ ؾمٕمد رم ـمب٘م٤مشمف، [22 /

د اسمـ ُمرسسمؾ اسمـ ُمستقرد إؾمدي اًمبٍمي أسمق احلسـ صم٘م٦م طم٤مومظ ُمسدد اسمـ ُمرسه: هق ( )

ي٘م٤مل إٟمف أول ُمـ صٜمػ اعمسٜمد سم٤مًمبٍمة ُمـ اًمٕم٤مذة ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وي٘م٤مل اؾمٛمف 

 .قمبد اعمٚمؽ اسمـ قمبد اًمٕمزيز وُمسدد ًم٘م٥م خ د ت س

 [248/ 4]شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م  

 [81/  ]شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م : ضمعرا. أمحد اسمـ أيب اًمسٗمر هق أمحد اسمـ قمبداهلل اسمـ حمٛمد (2)

أظمرضمف اعمت٘مك اهلٜمدى رم يمٜمز اًمٕمامل، يمت٤مب اجلٝم٤مد ُمـ ىمسؿ إومٕم٤مل سم٤مب ذم ومْمٚمف واحل٨م  (2)

 [1 3/ 2]121  /قمٚمٞمف، سم٤مب اًمٓم٤مقمقن، اًمرىمؿ
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ُمـ هٜم٤م فمٝمر طمً٘م٤م أن اعمرهم٥م ًمٚمٛمسٚمٛملم ذم اًمٗمرار قمـ اًمٓم٤مقمقن، ًمٞمس سمٜم٤مصح 

هلؿ، سمؾ يبٖمٞمٝمؿ ظمب٤مًٓ، وإن ُمٜمع إـمب٤مء ُمـ اًمّمؼم قمٚمٞمف، واعمٙم٨م ومٞمف، ـمريؼ 

رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم،  ^ف وشمٕم٤ممم أرؾمؾ ٟمبٞمٜم٤م خي٤مًمػ اخلػم واًمّمالح، واهلل ؾمبح٤مٟم

أرطمؿ أُمتل »وضمٕمٚمف سم٤معم١مُمٜملم ظم٤مص٦م رؤووًم٤م رطمٞماًم، وورد ذم احلدي٨م ذم أيب سمٙمر 

ومٚمق أن اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن يم٤من ومٞمف اخلػم، وذم اعمٙم٨م ومٞمف اًمنم،  (8)شسم٠مُمتل أسمق سمٙمر

طمرض اعمسٚمٛملم قمغم اعمٙم٨م ومٞمف، وهق أرطمؿ وأرأف هبؿ ُمـ  ^ومٚمامذا يم٤من 

ؿ، وأُمٝم٤مهتؿ،؟ وعم٤مذا يم٤من ُمٜمع ُمـ اًمٗمرار سمت٠ميمٞمد ؿمديد،؟ وعم٤مذا سم٤ميع أسمق سمٙمر آسم٤مئٝم

  .أن ٓ يٗمروا ُمٜمف؟ –وهق أرمحٝمؿ سم٤مُٕم٦م  –

قمٚمؿ ُمـ هٜم٤م أن اعمرهمبلم ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمٗمرار قمـ اًمٓم٤مقمقن، هؿ اًمذيـ يبٖمقن 

 .اًمٜم٤مس اًمنم، ويٗمٝمٛمقن اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم

يمٛمثؾ اُمرأة ؾمٗمٞمٝم٦م خمتبٚم٦م همػم ( اًمٗمرار قمـ اًمٓم٤مقمقناعمرهمبلم ذم )ُمثؾ ه١مٓء 

ُمث٘مٗم٦م ُمٕمقضم٦م اًمٗمٝمؿ، شمرهم٥م وًمده٤م ذم اًمٗمرار قمـ اعمدرؾم٦م، طملم شمِم٤مهد ُمِم٘م٦م ذم 

اًمدرس، وؿمدة ُمـ إؾمت٤مذ، حتسبف سم٤مًمب٤مـمؾ حمب٦م، وهق سيح قمداوة، ىم٤مل 

 :اًمِم٤مقمر سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م

 دوستی بخیر داں دشمنی است

 [حمببببب٦م اًمببببسٗمٝم٤مء قمببداوة]

ًمِم٘مل ذًمؽ اًمقًمد اًمذي يٜم٘م٤مد ُٕمف، وٓ يب٤مزم سمت٠ميمٞمد إب، وهتديده، سمؾ هذا ا

                                                        

 [212/  4] 331  /أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ رم ُمسٜمده، اًمرىمؿ ( )
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اًمِم٠من أؾمقأ ُمـ ذًمؽ اعمث٤مل، اعمِم٘م٦م ذم اًمدراؾم٦م ذم اعمدرؾم٦م قمغم اجلٛمٞمع، واًمِمدة 

ُمـ إؾمت٤مذ قمغم إيمثر، وًمٞمس ضورًي٤م طمٞم٨م ومِم٤م اًمٓم٤مقمقن أن يبتكم اجلٛمٞمع أو 

 .ٟمف شمٕم٤مممإيمثر، سمؾ اعمحٗمقفمقن يٙمقن قمددهؿ أيمثر سم٢مذ

وهلذا سمٓمؾ ىمٞم٤مس هذه احل٤مًم٦م قمغم اًمٜم٤مر، واًمزًمزال، وحمض اًمقؾمقؾم٦م، أن يٕمد 

مَم : اعمٙم٨م ذم اًمٓم٤مقمقن ُمٜمدرضًم٤م ذم اعمٜمٝمل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم يُٙمْؿ إِ َٓ شُمْٚمُ٘مقا سم٠َِمْيِد ﴿َو

َٙم٦ِم﴾ يمام ُمر ذم يمالم اًمِمٞمخ ( اًمٜم٤مر واًمزًمزال)ٕن اهلالك هم٤مًم٥م ومٞمٝمام  ،( )اًمتَّْٝمُٚم

اًمذي هق  ^وطمؼ اهلالك أن ئمـ أُمر اعمّمٓمٗمك ( ؼ ىمدس رسهقمبد احل)اعمح٘مؼ 

 . ٟم٤مومًٕم٤م ًمٚمٜمٗمس ^قملم اًمرمح٦م ض٤مئًرا حيس٥م رأي إـمب٤مء واًمديم٤مشمرة سم٢مزاء أُمره 

 ببیں کہ از بریذی وباکہ پیوستی

 ]اٟمٔمر قمٛمـ ختٚمٞم٧م وسمٛمـ حل٘م٧م ]

وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ، ُمـ أضمؾ هذا ضمرى دأب اًمسٚمػ 

: "اإلُم٤مم أسمق قمٛمر سمـ قمبد اًمؼم" اًمّمؼم، واعمٙم٨م ذم اًمٓم٤مقمقن، ي٘مقل اًمّم٤مًمح قمغم

قمكم سمـ زيد "أن مل يبٚمٖمٜمل قمـ أطمد ُمـ محٚم٦م اًمٕمٚمؿ أٟمف ومر ُمٜمف إٓ ُم٤م ذيمر اعمدائٜمل »

 ،ومٙم٤من جيٛمع يمؾ مجٕم٦م ويرضمع ،هرب ُمـ اًمٓم٤مقمقن إمم اًمسٞم٤مًم٦م، (4)"سمـ ضمدقم٤من

                                                        

 [32 : اًمب٘مرة] ( )

اإلُم٤مم أسمق احلسـ اًمتٞمٛمل اًم٘مرر اًمبٍمي إقمٛمك قم٤ممل  قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من: هق (4)

اًمبٍمة، وُم٤مت ؾمٜم٦م شمسع وقمنميـ وُم٤مئ٦م وىمٞمؾ ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وُم٤مئ٦م رمحف اهلل 

 [21 /  ] "شمذيمرة احلٗم٤مظ".شمٕم٤ممم



 

 
 

 265 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 
قمكم سمـ "و. ( )شًمسٞم٤مًم٦مومٙم٤من إذا مجع ص٤مطمقا سمف ومر ُمـ اًمٓم٤مقمقن ومٓمٕمـ ومامت سم٤م

 "( )ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م" (4)ضٕمٗمف إئٛم٦م. هذا مل يٙمـ ُمـ اًمٕمٚمامء اعمستٜمديـ "زيد

اسمـ "و "(2)أسمقطم٤مشمؿ"و "(2)حيٞمك سمـ ُمٕملم"و "أمحد سمـ طمٜمبؾ"و "مح٤مد سمـ زيد"و

وهمػمهؿ ُمـ أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ،  "( )اًمدارىمٓمٜمل"و "(2)اًمٕمجكم"و "ظمزيٛم٦م

                                                        

 [2 4/ 2]اسمـ سمر رم اًمتٛمٝمٞمد، اًمتٛمٝمٞمد  ( )

 [3 4/ 3]ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء  (4)

اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ ؿمٞمخ اإلؾمالم أسمق حمٛمد اهلالزم اًمٙمقذم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ ُمٞمٛمقن : هق ( )

حمدث احلرم ُمقمم حمٛمد سمـ ُمزاطمؿ اظمك اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع وُم٤مئ٦م وـمٚم٥م 

 [424/  ] "شمذيمرة احلٗم٤مظ".اًمٕمٚمؿ ذم صٖمره ؾمٛمع قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر واًمزهري

اعمري،  حيٞمك سمـ ُمٕملم سمـ قمقن سمـ زي٤مد سمـ سمسٓم٤مم سمـ قمبد اًمرمحـ اًمٖمٓمٗم٤مين،: هق (2)

، حمدث، طم٤مومظ، ُم١مرخ، قم٤مرف سم٤مًمرضم٤مل، اصٚمف ُمـ رسظمس، (اسمقزيمري٤مء)اًمبٖمدادي 

حيٞمك سمـ ُمٕملم سمـ همٞم٤مث سمـ : ، وىمٞمؾ(هب 28 )ووًمد سم٘مري٦م ٟم٘مٞم٤م ىمرب آٟمب٤مر ذم آظمر ؾمٜم٦م 

زي٤مد اسمـ قمقن سمـ سمسٓم٤مم، وطمدث قمٜمف امحد سمـ طمٜمبؾ واًمبخ٤مري وُمسٚمؿ، وشمقذم 

   ] "ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم".واًمٕمٚمؾ، وُمٕمروم٦م اًمرضم٤ملاًمت٤مريخ : ُمـ آصم٤مره(.هب  4)سم٤معمديٜم٦م

/4 4] 

أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمذر سمـ داود سمـ ُمٝمران، يم٤من ُمـ سمحقر : هق (2)

اًمٕمٚمؿ، ـمقف اًمبالد، وسمرع ذم اعمتـ واإلؾمٜم٤مد، ومجع وصٜمػ، وضمرح وقمدل، وصحح 

. بٕملم وُم٤مئتلمذم ؿمٕمب٤من، ؾمٜم٦م ؾمبع وؾم: ،شمقرم.ؾمٜم٦م مخس وشمسٕملم وُم٤مئ٦م: ُمقًمده.وقمٚمؾ

 [421/   ] "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء":راضمع

اإلُم٤مم، احل٤مومظ، إوطمد، اًمزاهد، أسمق احلسـ أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ ص٤مًمح سمـ ُمسٚمؿ : هق (2)
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، سمؾ روى قمـ "(4)يتشقَّع   ـان": ُمذهبف، ىم٤مل اًمٕمجكم وقمغم هذا مل يٙمـ ؾمديًدا ذم

صمؿ هذا إُمر ُمٜمف مل جير ذم طملم صمب٤مت  "أٟمف يم٤من راومْمٞم٤ًم": ( )اإلُم٤مم يزيد سمـ زريع

اًمٕم٘مؾ وصح٦م احلقاس، وم٘مد اظمتؾ قم٘مٚمف ذم آظمر قمٛمره، ىم٤مل اإلُم٤مم ؿمٕمب٦م سمـ 

صمؿ . (4)"اظمتٚمط ذم يمؼمه": ( )ىم٤مل اًمٗمسقي. طمدصمٜم٤م قمكم ىمبؾ أن خيتٚمط: (2)احلج٤مج

                                                                                                                                  

اًمٕمجكم، اًمٙمقذم، ٟمزيؾ ُمديٜم٦م أـمراسمٚمس اعمٖمرب، وهل أول ُمدائـ اعمٖمرب، سمٞمٜمٝم٤م وسملم 

٦م شمقٟمس اًمتل هل اًمٞمقم ىم٤مقمدة إىمٚمٞمؿ اإلؾمٙمٜمدري٦م ُمسػمة ؿمٝمر، صمؿ ُمٜمٝم٤م يسػم همرسم٤م إمم ُمديٜم

اجلرح : )، ُمـ شمّمٜمٞمٗم٤مشمف(هب 42)ؾمٜم٦م : ، شمقرم(هب84 )وًمد ؾمٜم٦م. إومري٘مٞم٦م

 [212/ 4 ] "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"(.واًمتٕمديؾ

اإلُم٤مم، طم٤مومظ اًمزُم٤من، أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م، قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد اسمـ ُمٝمدي سمـ : هق ( )

ؾم٧م : وًمد. هلل، أسمق احلسـ اًمدارىمٓمٜمل اًمِم٤مومٕملُمسٕمقد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ديٜم٤مر سمـ قمبد ا

: ُمـ شمّمٜمٞمٗم٤مشمف. ئ٦َمي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م مخس وصمامٟملم وصمالصمامذم ؿمٝمر ذ: ئ٦َم، وشمقرموصمالصمام

اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم "، "اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم آطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م"، "اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽميمقن"

 ."أؾمامء اًمرضم٤مل

 [421/ 3]ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء  (4)

ومظ، اعمجقد، حمدث اًمبٍمة ُمع مح٤مد سمـ زيد، وقمبد اًمقارث، وُمٕمتٛمر، وقمبد احل٤م: هق ( )

اًمقاطمد سمـ زي٤مد، وضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن، ووهٞم٥م سمـ ظم٤مًمد، وظم٤مًمد سمـ احل٤مرث، وسمنم سمـ 

. ومٝم١مٓء اًمٕمنمة يم٤مٟمقا ذم زُم٤مهنؿ أئٛم٦م احلدي٨م سم٤مًمبٍمة. اعمٗمْمؾ، وإؾمامقمٞمؾ سمـ قمٚمٞم٦م

ذم ؾمٜم٦م : وُم٤مت.ذم ؾمٜم٦م إطمدى وُم٤مئ٦م: هُمقًمد.يٙمٜمك يزيد أسم٤م ُمٕم٤موي٦م اًمٕمٞمٌم، اًمبٍمي

 [432/ 8] "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء". اصمٜملم وصمامٟملم وُم٤مئ٦م

اإلُم٤مم، احل٤مومظ، أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م، ؿمٕمب٦م سمـ احلج٤مج سمـ اًمقرد إزدي : هق (2)
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٤مًم٦م يم٤من ٕمد اًمّمالة، دًمٞمؾ واضح قمغم أن اًمسٞمجمٞمئف يمؾ مجٕم٦م إمم اًمبٍمة وُمرضمٕمف سم

 (هب   )ُمقضًٕم٤م ىمريب٤ًم ُمـ اًمبٍمة، شمقذم قمكم سمـ زيد ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وُم٤مئ٦م

ويم٤من زُمٜمف زُمـ اًمت٤مسمٕملم، ومثب٧م أن اًمتحقل إمم ُمْم٤موم٤مت اًمبٚمد ُمٜمخرط ذم  ( )

هذا اًمرضمؾ قمرض٦م ًمٓمٕمـ اًمٜم٤مس ذم اًمبٚمد  ؾمٚمؽ اًمٗمرار اعمحرم اًمذي ُمـ أضمٚمف ص٤مر

 –وهؿ اًمت٤مسمٕمقن وأشمب٤مقمٝمؿ  –يمٚمف، وأؿمػم إًمٞمف سمٙمؾ إصبع، يم٤من أهؾ اًمبٚمد 

واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل . يّمٞمحقن سمف ذم يمؾ مجٕم٦م طملم يٜم٘مٚم٥م، ىم٤مئٚملم هق ومر ُمـ اًمٓم٤مقمقن

  .شمٕم٤ممم

 :تـبقه كبقه

: يمام أن اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن طمرام، وحمض ضمٝم٤مًم٦م أن يٕمتذر أطمد وي٘مقل

ّمدت ُمـ اًمٗمرار طمٗمظ اًمّمح٦م، وم٢من اًمٗم٤مر ٓ يٗمر إٓ هبذا اًم٘مّمد ومٚمق يم٤من هذا ىم

اًم٘مّمد يٙمٗمل اجلقاز ًمٙم٤من اًمٗمرار ضم٤مئًزا ٓ طمراًُم٤م، يمذًمؽ مم٤م ي١مصمؿ وحيرم أن 

                                                                                                                                  

وًمد ؾمٜم٦م صمامٟملم، ذم دوًم٦م قمبد اعمٚمؽ سمـ : ، ىمٞمؾ(أسمق سمسٓم٤مم)اًمٕمتٙمل، اًمقاؾمٓمل، اًمبٍمي 

 [414/ 1] "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء": راضمع. ؾمٜم٦م ؾمتلم وُم٤مئ٦م، سم٤مًمبٍمة :وشمقرم. ُمروان

حمدث، طم٤مومظ، ُم١مرخ، ( أسمق يقؾمػ)يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ضمقان اًمٗم٤مرد اًمٗمسقي : هق ( )

ه وىمدم دُمِمؼ واًمٕمراق، ورطمؾ إمم اًمٖمرب،   3 وًمد ذم طمدود ؾمٜم٦م . رطم٤مل، طم٤مومظ

ُمٕمجؿ ".شم٤مريخ: ٤مرهُمـ آصم(. هب811)وؾمٛمع اًمٙمثػم، وشمقذم سمٗمس٤م سمٗم٤مرس ذم رضم٥م 

 [423/   ] "اعم١مًمٗملم

 [41 /  ]، 2822/ُمٞمزان آقمتدال، اًمرىمؿ  (4)

 [ 2 /  ]شمذيمرة احلٗم٤مظ  ( )
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 .يذه٥م أطمد إمم سمٚمد ومِم٤م ومٞمف اًمٓم٤مقمقن سمٜمٞم٦م اًمٓم٤مقمقن وقمزم اإلىمدام قمٚمٞمف ظم٤مص٦م

 .ورد اعمٜمع ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ُمـ يمال إُمريـ

 .ومرار ُمـ اًم٘مدر :ِف األول

 .ُم٘م٤موُم٦م ًمٚمبالء: وِف افثاين

واًمٕمذر ًمذًمؽ سم٢مسمداء اًمتقيمؾ حمض ؾمٗم٤مه٦م، ًمٞمس اًمتقيمؾ ُمٕم٤مرض٦م إؾمب٤مب، 

 قمٚمٞمف اإلىمدام أن»: -رمحف اهلل شمٕم٤ممم- "( )اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد"ي٘مقل اإلُم٤مم إضمؾ 

 عم٘م٤مم اًمدقمقى ُمـ ضب ومٞمف يم٤من ورسمام قمٚمٞمف، يّمؼم ٓ وًمٕمٚمف ًمٚمبالء، شمٕمرض

 قمٜمد قمٚمٞمف شمثب٧م ٓ ُم٤م ودقمقاه٤م اًمٜمٗمس ٓهمؽمار ذًمؽ ومٛمٜمع اًمتقيمؾ أو اًمّمؼم،

 أهب  ( ).( )ش اًمتح٘مٞمؼ

ٓ ؿمبٝم٦م ذم اعمٜمع قمـ هذا اًم٘مدر، أُم٤م طمٙمؿ اًمتحقل قمـ سمٚمد، وىمع ومٞمف 

إمم سمٚمد ومِم٤م ومٞمف اًمٓم٤مقمقن،   يٙمـ قمغم ىمّمد اًمٗمرار، وطمٙمؿ اعمجكءاًمٓم٤مقمقن، إذا مل

٤موُم٦م ًمٚمبالء، وم٤معمح٘مؼ قمٜمد قمٚمامئٜم٤م أن هذا ًمٞمس إذا مل يٙمـ اًم٘مدوم قمغم وضمف اعم٘م

 .طمراًُم٤م ًمذاشمف

                                                        

شم٘مل اًمديـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ وه٥م اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد اعمٍمي اًمِم٤مومٕمل اعمتقذم :هق ( )

 [22/  ] "إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ذم اًمذيؾ قمغم يمِمػ اًمٔمٜمقن"(. هب114)ؾمٜم٦م

ه اًمسٞمد اجلد، اإلُم٤مم أمحد رض٤م قمـ اًمٕمالُم٦م اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ُم٤م ورد ذم وي١ميد ُم٤م أصمر  (4)

ٓ متٜمقا ًم٘م٤مء اًمٕمدو، وؾمٚمقا اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م، »: اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمبل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .أهب إزهري. شوم٢مذا ًم٘مٞمتؿ وم٤مصمبتقا

 [431/ 2]ذح اًمزرىم٤مين قمغم ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٓم٤مقمقن،  ( )
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 :وًمٙمـ ٟمٔمًرا إمم احلزم، وآطمتٗم٤مظ ُمـ ىمبؾ، هٜم٤م طم٤مًمت٤من

أن اعمرء يم٤مُمؾ اإليامن، ىمد رسى ذم ىمٚمبف سمِم٤مؿمتف وٟمقراٟمٞمتف ُمـ ىمقًمف  :إحداُها 

را﴾ ﴿: شمٕم٤ممم رتربر اَّللَُّ لـر ا ك َّٓ مر ـرا إِ ٓ يٕمؽميف ٟمدم طملم  [51: التوبة]ُقْل لرْن ُيِصقبر

. يذه٥م ُٕمر طمٞم٨م وىمع اًمٓم٤مقمقن، ويٓمٕمـ، وٓ خيٞمؾ إًمٞمف أٟمف ىمدم قمبث٤ًم واسمتكم

ويمذا إذا حتقل ُٕمر قمـ سمٚمده اعمّم٤مب سم٤مًمٓم٤مقمقن ٓ خيٓمر سمب٤مًمف؛ أٟمف طمّمؾ ًمف أُمر 

طمسـ، إذ ٟمج٤م ُمـ اًمبالء، ومجٚم٦م اًم٘مقل أن ذه٤مسمف وجمٞمئف يٙمقن يمام يٙمقن ذم همػم 

ُٕمره،  ضمؾ ًمف اإلذن ظم٤مًمّم٦م سم٠من يذه٥م، وجيكءاًمر زُمـ اًمٓم٤مقمقن، ومٛمثؾ هذا

ويٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء، ٕٟمف ٓ ٟمٞم٦م ًمف ذم احل٤مل وم٤مؾمدة، وٓ ئمـ سمف ومس٤مد اًم٘مّمد ذم 

 .اعمست٘مبؾ

وُمـ مل يٙمـ هبذه اعمث٤مسم٦م؛ وم٢مٟمف ُمٙمروه ًمف اًمتحقل، عم٤م خيِمك قمٚمٞمف : اْلافة افثاكقة

٤مل طمتك حيٙمؿ قمغم صٜمٞمٕمف ُمـ ومس٤مد اًمٜمٞم٦م ذم أيت، وإن مل يٙمـ ًمف ٟمٞم٦م وم٤مؾمدة ذم احل

 .سم٤محلرُم٦م، ًمٙمـ خيِمك قمٚمٞمف ومس٤مد اًمٜمٞم٦م ومٞمام سمٕمد ومٚمف طمٙمؿ اًمٙمراه٦م

إطم٤مدي٨م اًمتل ورد ومٞمٝم٤م اعمٜمع قمـ اخلروج قمـ سمٚمد ـمٕمـ واعمٜمع قمـ اًمذه٤مب 

إذا شؿعتم بافطاظون »: إمم سمٚمد يمذًمؽ يم٤معمروي قمـ أؾم٤مُم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

رواه  ( )«م ِبا، ؾال خترجوا مـفابلرض ؾال تدخؾوها، وإذا وؿع بلرض وأكت

ؾنذا شؿعتم به بلرض، »: اًمِمٞمخ٤من، أو اعمروي ُمـ طمدي٨م قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف

                                                        

 .بؼ خترجيحفؾم ( )
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رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم، أو احلدي٨م اعمروي قمـ قمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد  (8)«ؾال تدخؾوها

ه ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  (4)اعمخزوُمل  وؿع إذا»قمـ أسمٞمف، أو قمـ قمٛمف، قمـ ضمدَّ

 تؼدموا ؾال بغرها، ــتم وإن مـفا، خترجوا ؾال ؾقفا، وأكتم ضأر ِف افطاظون

ًمق محٚم٧م  (.2( ) )رواه أمحد، واًمٓمح٤موي، واًمٓمؼماين، واًمبٖمقي، واسمـ ىم٤مٟمع شظؾقفا

قمغم اإلـمالق، ومل شم٘مٞمد سمٜمٞم٦م اًمٗمرار، وُم٘م٤موُم٦م اًمبالء، سمٜم٤مء قمغم ُم٤م طم٘مؼ اإلُم٤مم اسمـ 

د احلٙمؿ واحل٤مدصم٦م ُم٤م مل شمدع إًمٞمف أن اعمٓمٚمؼ ٓ حيٛمؾ قمغم اعم٘مٞمد، وإن احت": اهلامم

ومٛمحٛمٚمٝم٤م صقرة اًمٙمراه٦م، هذه اًمتل ذيمرت آٟمًٗم٤م، وأـمٚمؼ  ( )يمام ذم اًمٗمتح "ضورة

                                                        

 .ؾمبؼ خترجيحف ( )

قمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد سمـ اًمٕم٤مص سمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ خمزوم : هق (4)

 "هتذي٥م اًمٙمامل": راضمع. اًم٘مرر اعمخزوُمل اعمٙمل أظمق احل٤مرث سمـ ظم٤مًمد اعمخزوُمل

[41 /423] 

حلسلم قمبد اًمب٤مىمل سمـ اًم٘م٤ميض أسمق ا -إن ؿم٤مء اهلل  -اإلُم٤مم، احل٤مومظ، اًمب٤مرع، اًمّمدوق : هق ( )

ُمٕمجؿ )ىم٤مٟمع سمـ ُمرزوق سمـ واصمؼ إُمقي ُمقٓهؿ، اًمبٖمدادي، ص٤مطم٥م يمت٤مب

شمقذم ذم ؿمقال :ىم٤مل اخلٓمٞم٥م. وًمد ؾمٜم٦م مخس وؾمتلم وُم٤مئتلم. اًمذي ؾمٛمٕمٜم٤مه(اًمّمح٤مسم٦م

 [242/ 2 ] "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء":راضمع. ؾمٜم٦م إطمدى ومخسلم وصمالث ُم٤مئ٦م

رم ذح  ، واًمٓمح٤موى[413/ 43]1224 / أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد رم ُمسٜمده، اًمرىمؿ (2)

/ ُمٕم٤مين أصم٤مر، يمت٤مب اًمٙمراه٦م، سم٤مب اًمرضمؾ يٙمقن سمف اًمداء هؾ جيتٜم٥م أم ٓ، اًمرىمؿ

 [43 /  ]422/، واًمٓمؼماٟمك رم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم، اًمرىمؿ[12 / 2]8 22

وإذا شم٘مرر أن اعمٓمٚمؼ ٓ حيٛمؾ قمغم اعم٘مٞمد ُمـ همػم ضورة ومٚمٞمحٛمؾ اًمققمد سم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم   (2)

يمام ورد ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل  ،ومل ي٘مٞمد سم٤معمقت ذم اًمٓم٤مقمقن ،طمٞم٨م أـمٚمؼ إـمالىمف
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احلٙمؿ سمٜم٤مء قمغم أن أيمثر اًمٜم٤مس يٙمقٟمقن ُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ، وإطمٙم٤مم شمبٜمك قمغم 

وم٢من : إذا ظمرج ُمـ سمٚمدة هب٤م اًمٓم٤مقمقن: )"اًمدر اعمخت٤مر"اًمٖم٤مًم٥م وإيمثر، ىم٤مل ذم 

رء سم٘مدر اهلل شمٕم٤ممم، ومال سم٠مس سم٠من خيرج، ويدظمؾ، وإن يم٤من قمٜمده؛ أٟمف  قمٚمؿ أن يمؾ

ومال يدظمؾ وٓ خيرج صٞم٤مٟم٦م ( ًمق ظمرج ٟمج٤م، وًمق دظمؾ اسمتكم سمف، يمره ًمف ذًمؽ

 ( )"ٓقمت٘م٤مده، وقمٚمٞمف محؾ اًمٜمٝمل ذم احلدي٨م اًمنميػ وٟمحقه ذم جمٛمع اًمٗمت٤موى

  (4)ومت٤مم حت٘مٞم٘مف ومٞمام قمٚم٘مٜم٤مه قمغم رد اعمحت٤مر "اًمٔمٝمػمي٦م"و

                                                                                                                                  

وٓ ُم٤مٟمع طمٞمٜمئذ أن يِمٛمؾ  اًمذي ظمرضمف اإلُم٤مم اًمبخ٤مري ذم اًمّمحٞمح، ،شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م

يمؾ ُمـ ُمٙم٨م ذم سمٚمده زُمـ اًمٓم٤مقمقن ص٤مسمًرا حمتسب٤ًم، يٕمٚمؿ أٟمف ٓ يّمٞمبف إٓ ُم٤م »احلدي٨م 

ع هٝمٜم٤م ُمـ اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م ذم ومام وىم* شوإن مل يٛم٧م سم٤مًمٓم٤مقمقن ،يمت٥م ًمف

 . (إزهري). "سمٛمـ ُم٤مت سم٤مًمٓم٤مقمقن ومٝمق ختّمٞمص ُمـ همػم طم٤مضم٦م"شمٕمٚمٞم٘مف ُمـ ختّمٞمّمف 

 [ 48 /  ] 481 /صحٞمح اًمبخ٤مري، اًمرىمؿ*

 [28 / 1]اًمدر اعمخت٤مر ( ) 

ضمد اعمٛمت٤مر قمغم رد "وإًمٞمؽ ُم٤م ىم٤مًمف ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم شمٕمٚمٞم٘مف (4)

أىمقل سح ؾمٞمدي اًمِمٞمخ  "وإذا ظمرج ُمـ سمٚمدة": ىمقًمف:، وٟمّمف يمام يكم"اعمحت٤مر

أن اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن يمبػمة، واًمٗم٤مر » "ذح اعمِمٙم٤مة"اعمح٘مؼ قمبد احلؼ ذم 

اًمٗم٤مر ُمـ »: طواطمتج٤م سم٘مقًمف  "اًمزواضمر"ُمردود، وسمف سح اسمـ طمجر اعمٙمل ذم 

وٟم٘مٚمف  "ذح اعمِمٙم٤مة"وسمف سح اًمٓمٞمبل ذم ش اًمٓم٤مقمقن يم٤مًمٗم٤مر ُمـ اًمزطمػ

قمـ إُم٤مم إئٛم٦م اسمـ ظمزيٛم٦م وذيمر أن اجلٛمٝمقر قمغم  "ذح اعمقـم٠م"ذم اًمزرىم٤مين 

ُمـ يمت٤مب اًمٓم٥م أن اًمتحريؿ هق إرضمح  "إرؿم٤مد اًمس٤مري"اًمتحريؿ وذيمر ذم 
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 ."شمٞمسػم اعم٤مقمقن ًمٚمسٙمـ ذم اًمٓم٤مقمقن"مت٧م رؾم٤مًم٦م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                  

أن اًمٜمٝمل  "ذح صحٞمح ُمسٚمؿ"قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م وهمػمهؿ، وذيمر اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم 

٘مًرا قمٚمٞمف، ُم "احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م"قمغم اإلـمالق هق اًمّمحٞمح ٟم٘مٚمف اًمٕم٤مرف احلٜمٗمل ذم 

سمؾ حمتًج٤م سمف وىمد ٟمٓمؼ سمف صح٤مح إطم٤مدي٨م أُم٤م ُم٤م هٜم٤م وم٤مًمٙمالم ذم اخلروج ُمـ 

اًمبٚمدة دون اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن، وسمٞمٜمٝمام قمٛمقم وظمّمقص ُمـ وضمف، وم٢من ُمـ وىمع 

ذم سمٞمتف اًمٓم٤مقمقن ومٗمر ُمٜمف ذم أىمَم اًمبٚمدة، وم٘مد ومر ومل خيرج وُمـ ظمرج حل٤مضم٦م 

ُمس٤مئؾ  يمت٤مب اخلٜمثك،، "ضمد اعمٛمت٤مر" .أقمٚمؿواهلل شمٕم٤ممم .قمرض٧م ًمف، وم٘مد ظمرج ومل يٗمر

 [.خمٓمقـم٦م] 24  ، 2 ق/2ك، ؿمتّ 
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َبةِ ُبـ َقان ُ  َباب -34   اف َؽع 
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  ]ادَـَاؿِِب [َمـَاؿِِب األَك َصارِ  اُب تَ ـِ  - 5

َبةِ  ُبـ َقانُ  َباب -34   اف َؽع 

ُُْٛد َسٖذَثٓٔٞ - 738  ٍَ ايٖشٖصاِم َعِبُذ َسٖذَثَٓا :ََِش ُٔ ٜأِخَبَشْٔٞ :ٜقا ٍِٜر اِب  ُدَش
ٍَ ُُِشٚ ْٜٔٞأِخَبَش :ٜقا ُٔ َع َُٔع :ٔدَٜٓاٍس ِب َٔ َدأبَش َط ٘ٔ َعِبٔذ ِب َّ َٞ اي ُ٘ َسٔك َّ َُا اي ُٗ ِٓ ٍَ َع  :ٜقا
ُٖا ََٖب ،اٞيٜهِعَب١ٝ ُبَِٓٔٝت ٜي ٞٗ َر ُ٘ َؿ٢َّ ايٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ِٕ ََٚعٖباْغ ََٚطَّ ًٜا ِٓٝك  ،اٞئشَذاَس٠ٜ َٜ

ٍَ ٞٚ َعٖباْغ ٜؾٜكا ُ٘ َؿ٢َّ ٔيًٖٓٔب َّ ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٌِ :ََٚطَّ ٢ًٜ ِإَصاَسٜى اِدَع ِٔ َٜٔكٜٝو َسٜقَبٔتٜو َع َٔ 
ََُشِت ،اٞيٜأِسِض ِإٜي٢ ٜؾَدٖش ،اٞئشَذاَس٠ٔ ُٙ َٜٚط َُا٤ٔ ِإٜي٢ َعَِٝٓا ِٖ ،ايٖظ ٍَ ٜأٜؾاَم ُث  :ٜؾٜكا

٘ٔ ٜؾَؼٖذ «ِإَصاِسٟ ِإَصاِسٟ» ِٝ ًٜ ُٙ َع  (5) .ِإَصاَس

مَم  وَمَخرَّ (: خ)ىمقًمف  َْرضِ  إِ ْٕ  .ًمخا ا

حمٛمٞم٤ًم قمـ اًم٘مب٤مئح وأظمالق اجل٤مهٚمٞم٦م  ^يم٤من رؾمقل اهلل (: اًمِمٞمخ إزهرى)

 .ُمٜمزًه٤م قمـ اًمرذائؾ وهمػمه٤م ىمبؾ اًمٜمبقة وسمٕمده٤م

 أخرت رضا خاى األزهرٌ

 
 

 

 

                                                        

 [221/  ] صحٞمح اًمبخ٤مرى( ) 
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  ؾفرس افؽتب واألبواب

 ق حمتٜٛات م

 4 ٔنَتاُب ايُؼشٚٔط -54 8

َٚاٞي -55 3 َٗأد  ٌِ اٞيَشِشٔب، َباب ايٗؼُشٚٔط ٔؾٞ اٞئذ ِٖ َََع ٜأ ـَاٜيَش١ٔ  ُُ
 َٚٔنَتاَب١ٔ ايٗؼُشٚٔط

4 

ََٛؿاَٜا -55    53 ٔنَتاُب اي

٘ٔ َتَعاٜي٢ -8 5 َّ ٍِ اي ِٛ ٍٔ﴿:َباب ٜق ِٜ ِٚ َد َٗا ٜأ َٚٔؿ١ٕٖٝ ُٜٛٔؿٞ ٔب  53 ﴾َٔٔ َبِعٔذ 

ـٔ -32 4 َٛٞق ًٞ ِِ ٔي  55 َباب َْٜؿٜك١ٔ اٞيٜكٝٚ

َٗأد ٚايٚظَٝش -56 5  58 ٔنَتاُب اجٔل

َٚايَٓٚظا٤ٔ َباب -3 6  ٍِ َٗاَد٠ٔ ٔيًٚشَدا َٚايٖؼ َٗأد   58 ايٗذَعا٤ٔ ٔباٞئذ

 22 باب ايٖذَسِم -85 7

8 97-  ٔ٘ ِٔ َداٖبٔت ٍَ َع َََْٚض َِٗضمَي١ٔ،  َِٓذ اٞي ُ٘ ٔع ـٖ ٜأِؿَشاَب ِٔ َؿ ََ َباب 
ـََش ِٓ  َٚاِطَت

558 

َِٓذ اٞيَشِشٔب -531 81  558 َباب ايٖتٞهٔبرِي ٔع

ِٔ َس -535 88 َٔ  ُٙ ََا ُٜٞهَش ِٛٔت ٔؾٞ ايٖتٞهٔبرِيَباب  ـٖ  559 ٞؾِع اي

َٖا ٔؾَذا٤ّ﴿: باب قٛي٘ تعاىل -551 83 َِٚإ ََٓ٘ا َبِعُذ  َٖا  ٘ٔ َسٔذُٜح  ﴾ٜؾِإ ٔؾٝ

١ََٜ َُا ٌٖ. ُث ََٚد ُ٘ َعٖض  ِٛٝي ُ٘ ٜأِطَش٣ َسٖت٢ ﴿: َٜٚق َٕ ٜي ِٕ َتٝهٛ ٍّ ٜأ َٕ ٔيَٓٔب ََا ٜنا

521 
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َٔ ٔؾٞ اٞيٜأِسِض  ًَٔب ٔؾٞ اٞيٜأِس ﴾ُِٜجٔد َٕ َعَشَض ﴿ِض َِٜعٓٔٞ َِٜػ ُتِشُٜذٚ

 اٞيآ١َٜٜ ﴾ايٗذَِْٝا

ًِٞل -59  8  523 ٔنَتاب َبِذ٤ٔ اٞيَد

85 7- ِِ ٍَ ٜأَسُذٝن َٔنَي : َباب ِإَرا ٜقا َُا٤ٔ، آ ًٜا٥ٜٔه١ٝ ٔؾٞ ايٖظ َُ َٚاٞي َٔنَي  آ
ِٔ َرِْٔب٘ َٔ  َّ ََا َتٜكٖذ  ُ٘ َُا اٞيٝأِخَش٣، ٝغٔؿَش ٜي ُٖ َٛاٜؾٜكِت ِإِسَذا   ٜؾ

523 

  ا٤ٔٔنَتاُب اأٜلِْٔبَٝ-61 84

85 3- ٌٖ ََٚد ٘ٔ َعٖض  َّ ٍِ اي ِٛ ٘ٔ﴿:َباب ٜق َٔ ِٛ ًَٞٓا ُّْٛسا ِإٜي٢ ٜق  255  ﴾َٜٚيٜكِذ ٜأِسَط

٘ٔ َتَعاٜي٢ -6 86 َّ ٍِ اي ِٛ ِّ ﴿:َباب ٜق ِٛ ٍَ َٜا ٜق ُّٖٛدا ٜقا  ِِ ُٖ َِٚإٜي٢ َعإد ٜأَخا

َ٘ َّ ٘ٔ  ﴾اِعُبُذٚا اي ِٛٔي ُ٘ ٔباٞيٜأِسٜكأف﴿: َٜٚق ََ ِٛ َِْزَس ٜق ِ٘ٔإٜي٢ ٜق- ﴾ِإِر ٜأ  -ِٛٔي

َٔنَي﴿ ُُِذِش َّ اٞي ِٛ  ﴾ٜنَزٔيٜو َِْذِضٟ اٞيٜك

252 

٘ٔ َتَعاٜي٢ - 87 َّ ٍِ اي ِٛ ﴿ :َباب ٜق               

                       

                        

                           -

ٔ٘ ِٛٔي  -ِإٜي٢ ٜق       ﴾. 

254 

ِّ َسٔظ﴿َباب -52 88 ِِٜأ َٚايٖشٔقٝ ـٔ  ِٗ ٕٖ ٜأِؿَشاَب اٞيٜه  256 ﴾ِبَت ٜأ

ـَاِس -63 31 َََٓأقٔب اأٜلِْ  571 ]امٜلَٓأقٔب[ٔنَتاُب 

ُٕ اٞيٜهِعَب١ٔ -25 38 َِٓٝا  571  َباب ُب
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اجلزء ) .شقخـا إزهرى حػظه اَّلل تعؾقؼاتى قام عؾقفا بالففرس إحاديث الت

 (الثاكى

 ق ايشا٣ٚ احلذٜح ؿمر م

8 3677 

3678 

 ٖٞ ًٜ َٖٔتٞ، ُعِشُكٛا َع ِٔ ٝأ َٔ َْاْغ 
ٔ٘ َّ ٌِ اي  ٝغَضا٠ٟ ٔؾٞ َطٔبٝ

َٞ ٜأَْ ََأيٕو َسٔك  ِٔ ِع ِب
ُ٘ َّ ُ٘ اي ِٓ  َع

5 

3 3814 َٞٚ َٚٝأ ِّ ٔؾَذاٜى ٜأٔبٞ  ُ٘ اِس ِٓ ُ٘ َع َّ َٞ اي ٞٓ َسٔك ًٔ   8 َع

  38 1 ٌْ ُ٘ َسُد ِِ: َطٜأٜي ِِ ٜؾَشِسُت ُِٓت  84 ا٤َاٞيَبَش ٜأٝن

َٗا ايٖٓاُغ اِسَبُعٛا َع٢ًٜ  3883 5 َٜا ٜأٜٗ
ِِ ِْٝؿٔظٝه  ٜأ

 ٟٚ ََُٛط٢ اٞيٜأِػَعِش
ُ٘ ِٓ ُ٘ َع َّ َٞ اي  َسٔك

58 

َِٛطاَد٠ٔ؟ 335  4 ٙٔ اٞي َٖٔز  ٍُ َٗا ََا َبا ِٓ ُ٘ َع َّ َٞ اي  22 َعا٥َٔؼ١ٜ َسٔك

ُِٝت؟  55   5 ـَ َ٘ ِإَرا َع َّ ِٛٔع اي ُٜ ِٔ ََ
 ٌِ ِٖ ٢ًٜ ٜأ ُ٘ َع َّ ََُٓٓٔٞ اي ٜأَٜٞأ

ََُْٓٛٔٞا ًٜا َتٞأ  ٞيٜأِسِض ٜؾ

 ُ٘ َّ َٞ اي ٜأُبَٛطٔعٕٝذ َسٔك
ُ٘ ِٓ  َع

58 

6   87  ،١ََٔ َّ اٞئكَٝا ِٛ َٜ َٕ ـَِعٝكٛ ايٖٓاُغ َٜ
ِٔ ُٜٔؿُٝل ََ  ٍَ ٖٚ ُٕ ٜأ  ٜؾٜأٝنٛ

 ُ٘ َّ َٞ اي ٜأُبَٛطٔعٕٝذ َسٔك
ُ٘ ِٓ  َع

559 

ٌَ َع٢ًٜ   56  7 ُٕ ِسِدْع، ٝأِسٔط َّاُعٛ اي
ٌَ ِٔ َبٓٔٞ ِإِطَشا٥ٔٝ َٔ  ٜطا٥ٜٔؿ١ٕ 

َٚقَّاٍقَط ِٔ ٜأٔبٞ   523 ِعٔذ ِب

8  738  ٗٞ ََٖب ايٖٓٔب ُٖا ُبَِٓٔٝت اٞيٜهِعَب١ٝ، َر ٜي
َِ َّ ََٚط  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع َّ  َؿ٢َّ اي

 ٔ٘ َّ َٔ َعِبٔذ اي َدأبَش ِب
َُا ُٗ ِٓ ُ٘ َع َّ َٞ اي  َسٔك

253 
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 ؾفرس افرشائل

 ص حمتويات م

 1  «صؿول اإلشالم ألصول افرشول افؽرام ظؾقه افصالة وافسالم» 8

أيم٤من  :وع ادمفف ىف اجلواب رداً ظذ افسمال افذى ورد ظؾقهرش 3

أسم٤مء اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم١مُمٜملم أم ٓ، وأدًم٦م 

 ....................................ذًمؽ

 1 

ن : يؼول اَّلل ظز وجل:افدفقل األول    ٌ م  ِمٌن َخر  م  ﴿َوفََعب ٌد مُّ

ٍك﴾  ِ ؼ  ـْ ظَمػْمِ ىُمُروِن سَمٜمِل  واًمٜمَّبُك صغم اهلل قمٚمٞمفمُّ وؾمٚمؿ سُمِٕم٨ْم ُِم

 .........آَدَم، وسمٞم٤من ذًمؽ

 3 

ـُوَن كََجٌس﴾﴿: ؿال اَّلل ظز وجل:افدفقل افثاين 5 ِ كهََم اد ُؼ   ،إِ

إصالب اًمٓمٞمب٦م إمم إرطم٤مم كُِؼل واًمٜمَّبُك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ...........، وسمٞم٤من ذًمؽاًمٓم٤مهرة

 5 

﴿افهِذي َيَراَك ِحَغ َتُؼوُم : وتعاػ ؿال اَّلل تبارك: افدفقل افثافث 4

اِجِديَن﴾،  يم٤من يٜم٘مؾ ُمـ   صذ اَّلل ظؾقه وشؾم أٟمف َوَتَؼؾُّبََك ِِف افسه

 ....................... ؾم٤مضمد إمم ؾم٤مضمد

 4 

ىَض : ؿال ادوػ تعاػ:افدفقل افرابع 5 سَ  َف ُيع طِقَك َربَُّك َؾ  ﴾﴿َوفََسو 

ّٛمف أسمك ـم٤مًم٥م ُمع سمٚمقغ اًمدقمقة وؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕم، 

ًمف، ومقاًمداه أومم سمذًمؽ ًمٕمدم سمٚمقغ اًمدقمقة هلام، وشمٗمّمٞمؾ هذا 

 8 
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 .........................اًمدًمٞمؾ

َحاُب افـهاِر  :ؿوفه تعاػ:افدفقل اخلامس 6 تَِوي أَص  ﴿الَ َيس 

ـهِة ُهُم اف َػائُِزوَن﴾ َحاُب اجل َ ـهِة أَص  َحاُب اجل َ اهلل و ىمقًمف صغم  ، َوأَص 

فو بؾغتفا ما رأيت  »:قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُٓمرأة ُمـ ؾمالًم٦م قمبد اعمٓمٚم٥م

وشمقضمٞمف هذ احلدي٨م، ودومع « اجلـة حتى يراها جد أبقك

 .......اًمتٕم٤مرض اًمقارد

56 

ةُ َوفَِرُشوفِهِ :ؿوفه تعاػ :افدفقل افسادس 7 َّلِل اف ِعزه  ﴿: ؿوفه﴾، و ﴿َو

 ،﴾ م  ـُ ُؽم  ِظـ َد اَّلِل َأت َؼا َرَم ـ  تخ٤مر اًمٜمبك صغم اهلل قمٚمٞمف و اومإِنه أَ

وؾمٚمؿ سمآسم٤مئف وأُمٝم٤مشمف ُمراًرا، واًمٙم٤مومر ًمئٞمؿ ٓ يٗمتخر 

 .................................سمف

48 

ُ : ؿوفه تعاػ :افدفقل افسابع 8 ُه َظَؿٌل َؽر  كه
ؾَِك إِ ُه فَق َس ِمن  َأه  كه ﴿إِ

ٍح   وم٤مًمٜمس٥م ُم٘م٘مٓمقع سملم اعمسٚمؿ واًمٙم٤مومر، وشمقضٞمح ﴾،َصافِ

 ....... ......اًمدًمٞمؾ

43 

﴿إِنه افهِذيَن آَمـُوا َوَظِؿُؾوا :ؿوفه تعاػ: افدفقل افثامن وافتاشع 81

يهِة﴾،  ُ اف َزِ وفَئَِك ُهم  َخر 
اِت أُ اِْلَ وآؾمتدٓل سم٘مٚمف صغم اهلل افصه

وإٟمف ُمـ أهؾ : قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم زيد سمـ قمٛمرو

 ...............................اجلٜم٦م

45 

َؾُم َحق ُث جَي َعُل ِرَشافَتَُه﴾:تعاػؿوفه : افدفقل افعارش 88  ﴿اَّلُل َأظ 

ِٗمٚم٦م ومٞمٝم٤م،  ومٛمحؾ اًمرؾم٤مًم٦م إيم٤مرم، وٟٓمّم٥م ًمألرذال واًمسَّ

45 
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 .................... وم٤مًمٙمٗم٤مر واعمنميمقن ُمـ سم٤مب أومم

ذوع ذم اجلقاب، وإسم٤مٟم٦م وضمف اًمّمقاب، ورومع : تـبقفات باهرة 83

قمـ  َّلل ظؾقه وشؾمصذ ااًمقهؿ قماّم ضم٤مء ذم احلدي٨م ُمـ اًمٜمٝمل ًمف 

ذوع رم شم٘مقي٦م آؾمتدٓل ودومع  .آؾمتٖمٗم٤مر ٕسمقيف

 ..............................اإلؿمٙم٤مل

51 

قمـ اإلؿمٙم٤مل رم طمدي٨م إطمٞم٤مء أسمقيف صغم اهلل رشوع ىف اجلواب   8

 ...........قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

55 

ومتٝمٞمد اعم١مًمػ آؾمتدٓل ًمٓمٞمػ سم٢ميراد سمٕمض كؽتة إْلبة  85

احلسـ، ورسده إؾمامء أضمداده  إطم٤مدي٨م رم ومْمؾ آؾمؿ

وضمداشمف وُمرضٕم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسمٞم٤من اًمرسمط  رم 

 ...........................ذًمؽ

6  

إئٛم٦م اًمٙمب٤مر واًمٕمٚمامء وإظمب٤مر اًمذيـ صٜمٗمق رم ؾفرس أشامى  84

 ...........هذا اًمب٤مب

68 

رم وصٞم٦م أم اًمٜمبك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم ُمرض : ظائدة طاهرة 85

، وومراؾمتٝم٤م سم٠من ذيمره٤م سم٤مٍق دًمٞمؾ قمغم ُمقهت٤م

 ..........................................إيامهن٤م

78 

رم ىمّم٦م ُيست٠مٟمس هب٤م رم هذا اعمقضقع ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ : افعزة افؼاهرة 86

 ....................شطم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موى قمغم اًمدرر»

75 
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رشافة ِف حتؼقق أن أبا شقدكا إبراهقم ظؾقه افصالة وافسالم  8 

 (آزر)ال ( ارحت)

74 

سمٕمرض ٟمص اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر سم٠من آزر واًمد  مؼدمة افرشافة 3

..............................  ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم

75 

 77  ............. اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر وأدًم٦م ذًمؽ افرد ظذ مؼافة  

سمراهٞمؿ إُمتك وىمع اؾمتٖمٗم٤مر : سمٛمٜم٤مىمِم٦م وأؾمئٚم٦م ُمٝمٛم٦متليقد افدفقل  5

م أىمبؾ هجرة إسمراهٞمؿ عمٙم٦م أ :ٕسمٞمف، وُمتك شمبلم أٟمف قمدو اهلل

ٜم٤َم):سمٕمده٤م؟ وعمـ دقم٤م إسمراهٞمؿ ذم ىمقًمف  َوًمَِقاًمَِديَّ  زِم  اهْمِٗمرْ  َرسمَّ

َس٤مُب  َيُ٘مقمُ  َيْقمَ  َوًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ    ........................  ؟(احْلِ

78 

وآؾمتٖمٗم٤مر وىمع ًمقاًمده طم٘مٞم٘مف، وُمٕمروم٦م  ،هالك ظؿه ِف حقاته 4

  ................................. شمرشمٞم٥م وىمقع إطمداث

81 

شم٠ميٞمد آؾمتدٓل ُمـ يمالم اإلُم٤مم اًمسٞمقـمل سمٙمالم اإلُم٤مم اسمـ  2

  .................................... يمثػم رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم

8  

ُم٤م يستٗم٤مد ُمـ شمٍمحي٤مت اإلُم٤مُملم رمحٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم مم٤م ي١ميد  1

  ............................................... اعمقضقع

88 

سم٠من ُم٤م ُٟمس٥م ًمإلُم٤مم جم٤مهد سم٠من : افرد ظذ ؿول أشتاذ أمحد صاـر 7

  ... سمؾ هق صحٞمح وأدًم٦م ذًمؽ ،آزر اؾمؿ صٜمؿ همػم صحٞمح

88 

 813  .................. يت٘مقى سمٙمثرة اًمٓمرق اْلديث افضعقف 8

وصػ ُمٜم٤مدى، واًمرد قمٚمٞمف ( آزر)سم٠من ؿال  رد أمحد صاـر ظذ من 81

  ................... وأدًم٦م ذًمؽ ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء اعمٗمرسيـ

81  
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ـَ  ذِم  َوشَمَ٘مٚمُّبََؽ ) :كؼل تػسر آية 88  ٤مضِمِدي  (روح اًمبٞم٤من)ُمـ شمٗمسػم ( اًمسَّ

  .................................... وسمٞم٤من ُم٤م ًمف وُم٤م قمٚمٞمف

813 

وٌأظمذت ُمـ  ،سم٠من إٟمس٤مب اًم٘مديٛم٦م خمتٚمػ ومٞمٝم٤م :ؿول األشتاذ 83

ومٞمف اًمتقومٞمؼ أو اًمؽمضمٞمح وسمٞم٤من أهؾ اًمٙمت٤مب صحٞمح ومٞمام ٓيٛمٙمـ 

  .................................................... ًمؽ

814 

هق قمٛمؾ اًمس٤مسم٘ملم ومال يٚمتٗم٧م عمـ  االحتجاج بافؼراءات افشاذة  8

  ................................................ ظم٤مًمٗمٝمؿ

885 

سم٠من احلدي٨م اًمّمحٞمح ذم اًمٗم٘مف همػم اًمّمحٞمح ذم احلدي٨م :بقان 85

 ........................................................  

 1 

  85 ظطايا افؼدير ِف حؽم افتصوير 8

ُم٤م ي٘مقل قمٚمامء اًمديـ، واعمٗمتقن سم٤مًمنمع اعمتلم، ذم هذه : اًمسقال 4

ذم هذه إي٤مم صقر ُمـ  "أمحد آسم٤مد"دصم٦م أٟمف يب٤مع ذم سمٚمدة احل٤م

ومقشمقهمراف سمرويتلم، وأصؾ اًمٜمٛمقذج ُمرؾمؾ إًمٞمٙمؿ ٓطمٔمقه٤م 

هذه اًمّمقرة ًمٚمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمبٖمدادي، قمؿ ومٞمْمف اًمّمقري 

واعمٕمٜمقي، ص٤مطم٥م ؾمج٤مدة ظم٤مٟم٘م٤مه ؿمٞمخ إؿمٞم٤مخ طمرضة اًمٖمقث 

قن هذه أه٤مزم أمحد آسم٤مد وهمػمهؿ، ي٘متٜم. إقمٔمؿ ىمدس رسه اًمٕمزيز

اًمّمقرة قمغم وضمف اًمتؼمك، أحيرم اخت٤مذه٤م ذم اًمبٞمقت أم ٓ؟ وهؾ 

شمدظمؾ ُمالئٙم٦م اًمرمح٦م سمٞمت٤ًم ومٞمف هذه اًمّمقرة أم ٓ؟ وهؾ شمٜمزل 

اًمؼميم٦م سم٤مىمتٜم٤مء هذه اًمّمقرة أم ٓ وهؾ جيقز وضع صقرة اًمِمٞمخ 

ذم ( شمّمقر اًمِمٞمخ)ٟمّم٥م اًمٕملم، وشمثبٞم٧م احل٤مًم٦م اًمؼمزظمٞم٦م ًمتٝمٞمئ٦م 

 ؟اًمنميٕم٦م واًمٓمري٘م٦م أم ٓ

855 
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 854 :...................................اجلواب   

 شؿوه افذي افصـم ود األرض ِف اَّلل ؽر ظبد ما أول وـان 5

 ...............بود

858 

 841 ................شمٕمٔمٞمؿ اًمّمقرة احلٞمقاٟمٞم٦م شمِمبف قمب٤مدة اًمقصمـ 2

5

5 

افدر "بحث كػقس من افشقخ أمحد رضا خان يتعؾق بؼول 

 ألصل ِف افصورةوحتؼقق ما هو ا "ادختار

841 

 847 .........هذه اًمٕمب٤مرة رأؾًم٤م حمؾ ٟمٔمر ذم ُم٘م٤مم اًمتٜم٘مٞمح:  أوالً  6

 855 ...نٓطمظ ٟمٗمس ىمقل اًمدر اعمخت٤مر اًمذي أىمره اعمحِمق :ثاكقًا 7

ٟم٠ميت سمتقومٞمؼ اهلل قمز وضمؾ سمتح٘مٞمؼ يتحغم سمف مجٞمع اًمٕمٚمؾ  :ثافثًا 8

 ..............وإطمٙم٤مم

861 

8

1 

اًمٕم٤مزم ُمدَّ فمٚمف اًمٕم٤ممم رم هذ ُمـ اًمٕمالُم٦م إزهري ُمد فمٚمف  :ؾائدة

 .....................اًمّمدد

865 

 868 ..........يِمبف اًمٕمب٤مدةاًمّمقرة شمٕمٔمٞمؿ اًمتقضٞمح رم يمقن    

ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م ُمٜمّمقسم٦م أو إكَم تؽره افصورة خؾف ادصع : أؿول 83

 ..........ُمٕمٚم٘م٦م أو ُمٜم٘مقؿم٦م ذم اجلدار أو ُمٚمّم٘م٦م

87  

الة طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمّمقرة يمراه٦م اًمّم :األوػ :اًمتقومٞمؼ ذم ُمس٠مًمتلم   

 .........ظمٚمٗم٤م

87  

اًمّمالة قمغم ؾمج٤مدة ومٞمٝم٤م شمّم٤موير إذا مل يسجد  :وافثاكقة 85

 .................قمٚمٞمٝم٤م

875 
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سم٤مًمٕمب٤مدة قم٤مُم٤م يم٤من ظم٤م ص٤م واعمس٤مئؾ اعمتٗمرقم٦م قمٚم٦م اًمٙمراه٦م اًمتِمبف  2  

 ...........قمٜمٝم٤م

316 

  85 ...............حمتقي٦م قمغم أرسمع صقر ٟمٙمت٦م أظمرى سمديٕم٦م 2 

 441 اظون فؾسؽن ىف افطاظونتسر اد 8

 448 افسوال 3

 448 ُم٤م طمٙمؿ اًمٗمرار ُمـ اًمبٚمد ظمقوًم٤م ُمـ اًمٓم٤مقمقن؟  

إن ىمٞمؾ سمجقاز اًمٗمرار ومام ُمٕمٜمك احلدي٨م اعمروي ذم اًمبخ٤مري قمـ  2

 (اًمذي هنل ومٞمف قمـ اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن) "قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف"

 ؟

448 

ق إن ىمٞمؾ سمٕمدم اجلقاز ومام درضم٦م اًمٗمرار قمـ اًمٓم٤مقمقن ذم اعمٕمّمٞم٦م أه 2

 يمبػمة أم صٖمػمة؟

448 

 448 وُم٤م طمٙمؿ اعمٍم قمغم اًمٙمبػمة أو اًمّمٖمػمة؟ 2

وُم٤م طمٙمؿ آىمتداء سمرضمؾ يٗمر أو يرهم٥م اًمٜم٤مس ذم اًمٗمرار ُمـ  1

 اًمٓم٤مقمقن ظمقوًم٤م ُمـ اهلالك؟

448 

إذا ىمٚمتؿ سم٤معمٜمع ومٝمؾ اًمٗم٤مر ُمـ اًمٓم٤مقمقن واعمرهم٥م ذم اًمٗمرار ظمقوًم٤م  8

دة ُمـ اًمتقى ؾمقاء ذم اعمٕمّمٞم٦م أم يتٗم٤موت هذا وذاك ذم اًمزي٤م

 واًمٜم٘مّم٤من؟

448 

يزقمؿ ٟمقاء ًمٚمحدي٨م اعمحرم ًمٚمٗمرار ُمـ ش ٟم٤مىمؾ»هٜم٤مك رضمؾ يدقمك  3

اًمٓم٤مقمقن أن اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن ضم٤مئز وًمٞمس هذا ومحس٥م، سمؾ 

448 
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 يراه أطمسـ ُمـ همػم دًمٞمؾ ذقمل ُم٤م طمٙمؿ ذًمؽ اًمرضمؾ ذقًم٤م؟

هؾ ي١مظمذ سم٘مقل صح٤ميب أو ومٕمٚمف إذا يم٤من خم٤مًمًٗم٤م ًمٚمحدي٨م  1 

 طمدي٨م ىمقزم؟ اًمّمحٞمح وهؾ يرضمع ومٕمؾ صح٤ميب قمغم

448 

هؾ يٜمدرج اًمتحقل ُمـ سمٚمد ـمٕمـ إمم ُمقضع ذم ومٜم٤مء اًمبٚمد قمغم    

 ،ُمس٤موم٦م ُمٞمؾ أو أىمؾ أو أزيد ُمٜمف سم٘مّمد احلٗم٤مظ قمغم اًمّمح٦م

ويٙمقن هذا اعمقضع يٗمل سم٠ميمثر طم٤مضم٤مت اًمبٚمد هؾ يٜمدرج هذا 

 اًمتحقل ذم طمٙمؿ اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن؟

448 

   4 اجلواب 83

   4 ................اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن يمبػمة، ورم سمٞم٤من ذًمؽ   

اإلسار قمغم اًمّمٖمػمة جيٕمٚمٝم٤م يمبػمة، واإلسار قمغم اًمٙمبػمة،  2 

 ............أؿمد يمبػمة قمغم اًمٙمبػمة

4 2 

 2 4 .......واعمرهم٥م ذم اًمٗمرار وسم٤مًمف أؿمد ُمـ ُمرشمٙم٥م اًمٗمرار 2 

وإذا يم٤من اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن يمبػمة وم٤مًمؽمهمٞم٥م ومٞمف أؿمد يمبػمة  2 

سؼ أيًْم٤م ُمتح٘مؼ ذم احل٤مل ويمال اًمرضمٚملم وم٤مؾم٘م٤من واإلقمالن سم٤مًمٗم

هم٤مًمب٤ًم وآئتامم سم٤مًمٗم٤مؾمؼ إصمؿ واًمّمالة ظمٚمٗمف شمٙمره 

 ..................................................حترياًم 

4 1 

ىمقل اًمّمح٤ميب ذم أُمر ٓ ُمدظمؾ ومٞمف ًمٚمرأي وآضمتٝم٤مد دًمٞمؾ قمغم  1 

 .............صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقل اًمرؾمقل

4 8 
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إمم أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر ( ر ُمـ اًمٓم٤مقمقناًمٗمرا)سمٕمض اًمٜم٤مس يٜمسبف  8 

ٟمٗمسف ( قمٛمر)اًمٗم٤مروق ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وًمٙمـ أُمػم اعم١مُمٜملم 

إهلل أشمؼمء إًمٞمؽ ". ي٘مقل اًمٜم٤مس يزقمٛمقن أين ومررت ُمـ اًمٓم٤مقمقن

 ......................."ُمـ هذه اًمتٝمٛم٦م

422 

  42 ..."طمدي٨م اًمبخ٤مري"وذم  "هذا احلدي٨م"ٓ اظمتالف أصاًل ذم  3 

يمام أن اًمٗمرار ُمـ اًمٓم٤مقمقن طمرام، وحمض ضمٝم٤مًم٦م أن :تـبقه كبقه 31

ىمّمدت ُمـ اًمٗمرار طمٗمظ اًمّمح٦م، وم٢من اًمٗم٤مر : يٕمتذر أطمد وي٘مقل

ٓ يٗمر إٓ هبذا اًم٘مّمد ومٚمق يم٤من هذا اًم٘مّمد يٙمٗمل اجلقاز ًمٙم٤من 

 ...................اًمٗمرار ضم٤مئًزا ٓ طمراًُم٤م

42  

 

  
33 

 

 

*  *  * 

 

 
 
 
 



 

 
 

 283 ايُبداس٣ تعًٝكات األصٖش٣ ع٢ً ؿشٝح

 

 اعمّم٤مدر واعمراضمع ضمريدة

 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ (  )

قمببد :قمٛمدة اًم٘م٤مری ذح صحٞمح اًمبخ٤مری، ًمبدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل، حت٘مٞمؼ ( 4)

 . اهلل حمٛمقد حمٛمد قمٛمر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

إرؿم٤مد اًمس٤مری ذح صحٞمح ٕسمق اًمٕمب٤مس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد  (  )

ُمٍم، اًمٓمبٕم٦م اًمس٤مسمٕم٦م،  –سمقٓق  -اًم٘مسٓمالين، اعمٓمبٕم٦م إُمػمي٦م اًمٙمؼمى 

 .هب 4  

ذح اًمزرىم٤مٟمی قمٚمی ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمک، عمحٛمد سمـ قمبد اًمب٤مىمل اًمزرىم٤مين،  ( 2)

 .هب  2 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

عمحٛمد ـم٤مهر، اعمٓمبع اًمٕم٤ممم عمٜمِمك ٟمبقل يمِمبقر ذى :جمٛمع اًمبح٤مر إٟمقر ( 2)

  .اعمٕم٤ممم، اهلٜمد

حمٛمد سمـ قمبداهلل أسمق قمبداهلل احل٤ميمؿ  ًمٚمٕمالُم٦م: اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم  ( 2)

/   2 اًمٜمٞمس٤مسمقري، دار اًمٙمتب٥م اًمٕمٚمٛمٞمب٦م، سمبػموت، اًمٓمبٕمب٦م إومم، 

 .ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م: ، حت٘مٞمؼ 331 

جلالل اًمبديـ قمببد اًمبرمحـ اًمسبٞمقـمل، ؾمبٜم٦م : إلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآنا ( 1)

ؾمبٕمٞمد : حت٘مٞمبؼ.هبب  3/2/3 ؾمبٜم٦م اًمقومب٤مة / هبب1/823اًمقٓدة 

 م332  -هب2 2 دار اًمٗمٙمر، ًمبٜم٤من، ؾمٜم٦م اًمٜمنم اعمٜمدوب، 

 دار اًمٙمتب٥م اًمٕمٚمٛمٞمب٦م،سمػموت،: ٓسمـ ٟمجبٞمؿ، ًمٜمب٤مذ : إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر  ( 8)
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 .م381 هب211 :اًمٓمبٕم٦م  ًمبٜم٤من

اي٩م ايؿ ؾمٕمٞمد يمٛمبٜمبك، يمراضمبك، : ومتح اعمٕملم قمغم ذح اًمٙمٜمز، ُمٓمبققم٦م ( 3)

 .سم٤ميمست٤من

 ك اًمب٤مسمك احلٚمبك ُمٍمٓسمـ قم٤مسمديـ اًمِم٤مُمك، ُمّمٓمٗم: رد اعمحت٤مر،  ( 1 )

ًمألؾمبت٤مذ حمٛمبد ُمٜمِمب٤م شمب٤مسمش اًم٘مّمبقري، ٓهبقر، :  اًمدقمقة إمم اًمٗمٙمر (   )

 .سم٤ميمست٤من

ًمٚمٕمالُم٦م ُمِمت٤مق أمحد ؿم٤مه : اإلُم٤مم أمحد رض٤م ظم٤من وأصمره ذم اًمٗم٘مف احلٜمٗمل  ( 4 )

 .هب242 إزهري،  ُم١مؾمس٦م اًمنمق، سمالهقر، سم٤ميمست٤من، اًمٓمبٕم٦م إومم

ًمٚمٕمالُمب٦م اًمتقرسمِمبتل احلٜمٗمبل،  :٤مة اعمّمب٤مسمٞمحعمٕم٤مت اًمتٜم٘مٞمح ذح اعمِمٙم (   )

 اعمٕم٤مرف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٓهقر

 .اًمدر اعمخت٤مر ًمٚمٕمالُم٦م قمالء اًمديـ احلّمٗمٙمل، دار اًمٗمٙمر سمػموت ( 2 )

رداعمحت٤مر، عمحٛمد سمـ قمٛمر اًمِمبٝمػم سمب٤مسمـ قم٤مسمبديـ اًمدُمِمب٘مل احلٜمٗمبل،  ( 2 )

- ًمبٜم٤من-داراطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرسمی سمػموت

- ًمبٜم٤من-يـ اًمرُمغم، دار اعمٕمروم٦م سمػموتاًمٗمت٤موى اخلػمي٦م، خلػماًمد ( 2 )

ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر، ٕسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ قمبد اعمٚمبؽ  ( 2 )

: اعمتبقرم )سمـ ؾمٚمٛم٦م إزدي احلجبري اعمٍمبي اعمٕمبروف سم٤مًمٓمحب٤موي 

إومم : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمبٕم٦م : ، حت٘مٞمؼ (هب 4 

 م 232 هب،  2 2  -
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ير ذح اجلب٤مُمع اًمّمبٖمػم، ًمٕمببد اًمبرؤوف اعمٜمب٤موي، اعمٙمتبب٦م ومٞمض اًم٘مد ( 1 )

 هب22  ُمٍم، اًمٓمبٕم٦م إومم،  –اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى 

دار /ٕيب اًم٘م٤مؾمببؿ ؾمببٚمٞمامن سمببـ أمحببد اًمٓمببؼماين  ط:اعمٕمجببؿ إوؾمببط ( 8 )

ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد قمببد : ، حت٘مٞمؼ 2 2 احلرُملم، اًم٘م٤مهرة، 

 .اعمحسـ سمـ إسمراهٞمؿ احلسٞمٜمل

ٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج، عمحل اًمديـ أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ اعم ( 3 ) 

اًمٓمبٕمب٦م  -ًمبٜمب٤من-سمبػموت -ذف اًمٜمقوي، دار إطمٞم٤مء اًمبؽماث اًمٕمبريب 

 هب34  اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم : اًمسٜمـ اًمٙمؼمى وذم ذيٚمف اجلقهر اًمٜم٘مل (  4)

ـ قمبثامن اعمب٤مرديٜمل قمالء اًمبديـ قمبكم سمب: اًمبٞمٝم٘مل ُم١مًمػ اجلقهر اًمٜم٘مل

اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًمؽميمامين، جمٚمس دائرة اعمٕمب٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞمب٦م اًمٙم٤مئٜمب٦م ذم اهلٜمبد 

 هب 22  إومم ب : سمبٚمدة طمٞمدر آسم٤مد، اًمٓمبٕم٦م 

 ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل، دار اًمٗمٙمر، سمػموت: اًمٗمت٤موى احلديثٞم٦م  ( 44)

ٕمحد سمـ قمكم اًمرازي اجلّم٤مص أسمبق سمٙمبر، : أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص  (  4)

 .هب212 سمػموت،  -إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  دار

ًمٚمٕمالُم٦م اًم٘م٤ميض أسمبق اًمٗمْمبؾ قمٞمب٤مض :اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك  ( 42)

 .هب، دار اًمٗمٙمر، سمػموت 222اًمٞمحّمبل 

ًمسٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمبؼماين، ُمٙمتبب٦م : اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ( 42)
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: ، حت٘مٞمبؼ  38  – 212 اعمقصؾ، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞمب٦م،  –اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 .محدي سمـ قمبداعمجٞمد اًمسٚمٗمل

اًمديمتقر :ختريخ شمٕمٚمٞمؼ-دٓئؾ اًمٜمبقة، ٕسمقسمٙمر أمحد سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مك ( 42)

 ودار اًمريب٤من ًمٚمبؽماث-ًمبٜمب٤من-اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، دار اًمٙمتب٥م اًمٕمٚمٛمٞمب٦م ب 

 م 388 / هب  218 اًمٓمبٕم٦م إومم

قريب٦م ًمٚمِمٞمخ قمببد احلبؼ حمبدث اًمبدهٚمقي، ُمٙمتبب٦م ٟم: أؿمٕم٦م اًمٚمٛمٕم٤مت  ( 41)

 .رضقي٦م ؾمٙمٝمر

ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ طمجر اهلتٛمل اًمِم٤مومٕمل اعمٙمل، ُمٙمتب٦م طمبٞمبٞم٦م : اجلقهر اعمٜمٔمؿ  ( 48)

 . يمقئتف

حمٛمبد : حت٘مٞمبؼ  -ؿمٕم٥م اإليامن، ٕسمق سمٙمر أمحبد سمبـ احلسبلم اًمبٞمٝم٘مبل ( 43)

اًمٓمبٕمب٦م  -ًمبٜم٤من-سمػموت –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -اًمسٕمٞمد سمسٞمقين زهمٚمقل

 .هب1 2 إومم، 

، عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمببداهلل اًمبخب٤مري اجلٕمٗمبل، رىصحٞمح اًمبخ٤م ( 1 )

 .جمٚمس سمريم٤مت، ُمب٤مريمٗمقر، اهلٜمد

ٕيب سمٙمر قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمبٞمب٦م : اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر (   )

 213 اًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م إومم،  –اًمٙمقذم، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد 

: ين، حت٘مٞمبؼ أسمق سمٙمر قمبد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمبٜمٕم٤م: ُمّمٜمػ قمبد اًمرزاق ( 4 )

سمػموت، اًمٓمبٕم٦م  –اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل : طمبٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل، اًمٜم٤مذ 
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  21 اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ًمِمٛمس اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (   )

جمٛمققمب٦م ُمبـ اعمح٘م٘مبلم : ، اعمح٘مبؼ (هبب128: اعمتبقرم )ىَم٤مْيامز اًمذهبل 

اًمث٤مًمثب٦م، : س٦م اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمبٕم٦م سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ُم١مؾم

 م 382 / هب  212 

ًمٗمخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمبر اًمتٛمٞمٛمبل : اًمتٗمسػم اًمٙمبػم أو ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م (2 )

هب  24  -سمػموت  -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : اًمرازي اًمِم٤مومٕمل، دار اًمٜمنم

 .إومم: م، اًمٓمبٕم٦م4111 -

إلؾمبامقمٞمؾ سم٤مؿمب٤م : هدي٦م اًمٕمب٤مروملم ذم أؾمبامء اعمب١مًمٗملم وآصمب٤مر اعمّمبٜمٗملم ( 2 )

 ًمبٜم٤من -اًمبٖمدادي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت 

ًمٚمٕمالُمب٦م : أٟمقار اًمتٜمبزيؾ وأرسار اًمت٠مويؾ اعمٕمروف سمب شمٗمسػم اًمبٞمْمب٤موي ( 2 )

ٟم٤مس اعمٚم٦م واًمديـ أيل اخلػم قمبد اهلل سمـ قمٛمر اًمبٞمْم٤موى رمحف اهلل شمٕمب٤ممم 

 سمػموت -دار اًمٗمٙمر : دار اًمٜمنم (. هب 13اعمتقرم ؾمٜم٦م 

ٓسمـ ٟمجٞمؿ، دار اًمٙمتب٥م : همٛمز قمٞمقن اًمبّم٤مئر ذم ذح إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر  (1 )

 .هب382 اًمٓمبٕم٦م إومم . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

ًمإلُم٤مم احل٤مومظ زيـ اًمديـ قمببد اًمبرؤوف :اًمتٞمسػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ( 8 )

 -هبب 218  -اًمري٤مض  -ُمٙمتب٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل / اعمٜم٤موي، دار اًمٜمنم 

 .اًمث٤مًمث٦م: م، اًمٓمبٕم٦م388 
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ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمبـ ؾمبٚمٞمامن : جمٛمع إهنر ذم ذح ُمٚمت٘مك إسمحر (  2)

. هبب118 ؾمبٜم٦م اًمقومب٤مة / اًمٙمٚمٞمبقزم اعمدقمق سمِمٞمخل زاده، ؾمٜم٦م اًمقٓدة 

ظمٚمٞمؾ قمٛمران اعمٜمّمقر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، : حت٘مٞمؼ ظمرح آي٤مشمف وأطم٤مديثف

 .م338  -هب 3 2 ، ؾمٜم٦م اًمٜمنم .سمػموت/ ًمبٜم٤من

: ن اعمٕمروف سم٤مؾمؿ اعمٕمت٘مد اعمٜمت٘مد ُمع ذطمف اعمسبتٜمد اعمٕمتٛمبد شمٜم٘مٞم٦م اإليام ( 3 )

ًمٚمٕمالُم٦م ومْمؾ اًمرؾمقل اًم٘م٤مدري اًمبدايقين، وؿم٤مرح، اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم أمحد 

 .م4118رض٤م ظم٤من اًم٘م٤مدري احلٜمٗمل، دار اعم٘مٓمؿ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 

 وزراة إوىم٤مف واًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م قمراق: قمٚمامء اًمٕمرب  ( 21)

ٕمحبد سمبـ حمٛمبد سمبـ :اًمٗمالح ذح ٟمبقر اإليْمب٤مح طم٤مؿمٞم٦م قمغم ُمراىمل (  2)

اعمٓمبٕمب٦م اًمٙمبؼمى . هبب  4 إؾمامقمٞمؾ اًمٓمح٤موي احلٜمٗمل، ؾمبٜم٦م اًمقومب٤مة 

 هب8   إُمػمي٦م سمبقٓق، ُمٍم، ؾمٜم٦م اًمٜمنم 

ًمإلُم٤مم أمحد رضب٤م ظمب٤من اًم٘مب٤مدرى : اًمٕمٓم٤مي٤م اًمٜمبقي٦م ذم اًمٗمت٤موى اًمرضقي٦م ( 24)

رض٤م . هب21  /هب  ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة414 / احلٜمٗمك اًمؼميٚمقى، ؾمٜم٦م اًمقٓدة

 .وم٤مؤٟمديِمـ، ٓهقر، سم٤ميمست٤من

ٕيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر، دار ـمٞمب٦م : شمٗمسػم اسمـ يمثػم (  2)

 .م 333  -هب 241 اًمث٤مٟمٞم٦م : ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمبٕم٦م 

ٕسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٕمبدري اًمٗم٤مد اعمب٤مًمٙمل : عمدظمؾ ( 22)

هببب، دار اًمٗمٙمبر، ؾمببٜم٦م اًمٜمنمبب 1 1اًمقومب٤مة  اًمِمبٝمػم سمبب٤مسمـ احلب٤مج، ؾمببٜم٦م
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 .م 38  -هب  21 

احل٤مومظ أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلسـ اسمـ هب٦م اهلل سمـ قمبد اهلل : شم٤مريخ دُمِمؼ ( 22)

 .اًمِم٤مومٕمل اعمٕمروف سم٤مسمـ قمس٤ميمر، دار اًمٗمٙمر، سمػموت

شمٗمسػم اخل٤مزن اعمسٛمك ًمب٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕمب٤مين اًمتٜمزيبؾ، ًمٚمٕمالُمب٦م قمبالء  ( 22)

: ٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمبٖمدادي اًمِمٝمػم سم٤مخل٤مزن، دار اًمٜمنمب اًمديـ قمكم سمـ حم

 .م 313 /هب   33  -ًمبٜم٤من / سمػموت  -دار اًمٗمٙمر 

ٕيب اًمؼميم٤مت قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد اًمٜمسبٗمل، دار : شمٗمسػم اًمٜمسٗمك  ( 21)

ُمبروان حمٛمبد : ، حت٘مٞمبؼ اًمِمبٞمخ 4112دار اًمٜمٗم٤مئس ب سمػموت : اًمٜمنم 

 .اًمِمٕم٤مر

ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد أمحد اعمّمب٤مطمل، دار : ٤مد أقمٞم٤من اًمسٜمـ طمدوث اًمٗمتـ وضمٝم ( 28)

 .م4118اعم٘مٓمؿ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 

دار : ٕمحد سمـ قمكم اًمرازي اجلّم٤مص أسمق سمٙمبر، اًمٜمب٤مذ : أطمٙم٤مم اًم٘مرآن (23)

حمٛمببد اًمّمبب٤مدق : ، حت٘مٞمببؼ 212 سمببػموت،  -إطمٞمبب٤مء اًمببؽماث اًمٕمببريب 

 .ىمٛمح٤موي

ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد (: هب42  )طمس٤مم احلرُملم قمغم ُمٜمحر اًمٙمٗمر واعملم  ( 21)

ُم١مؾمس٦م اًمرضب٤م ٓهبقر، سم٤ميمسبت٤من، اًمٓمبٕمب٦م : رض٤م ظم٤من اًم٘م٤مدري، ـمبع

 .م، سمتح٘مٞمؼ، حمٛمد أؾمٚمؿ رض٤م اًم٘م٤مدري4112هب241 إومم، 

ٕيب ٟمٕمببٞمؿ أمحببد سمببـ قمبببد اهلل : طمٚمٞمبب٦م إوًمٞمبب٤مء وـمب٘مبب٤مت إصببٗمٞم٤مء (  2)
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 .سمػموت –إصبٝم٤مين، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 

سمـ طمجر اًمٕمسب٘مالين، ـمبٕمب٦م دار اًمرؿمبٞمد، سمحٚمب٥م ٓ: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( 24)

 212 اًمٓمبٕم٦م إومم 

ًمإلُمب٤مم اًمٓمحٓمب٤موي، اعمٙمتبب٦م : طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمبغم اًمبدر اعمختب٤مر (  2)

 .اًمٕمرسمٞم٦م، يمقئتف، سم٤ميمست٤من

ٕسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمببد اخلب٤مًمؼ (:اًمبحر اًمزظم٤مر)ُمسٜمد اًمبزار  ( 22)

حمٗمقظ اًمبرمحـ . ، حت٘مٞمؼ د434ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة / 2 4اًمبزار، ؾمٜم٦م اًمقٓدة 

ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، سمػموت، ، ُم١مؾمس٦م قمٚمقم اًم٘مرآن : زيـ اهلل، اًمٜم٤مذ

 .هب213 ؾمٜم٦م اًمٜمنم 

عمحٛمد سمـ طمب٤من سمـ أمحد أسمق طم٤مشمؿ : صحٞمح اسمـ طمب٤من سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚمب٤من ( 22) 

 – 2 2 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞمب٦م،  –اًمتٛمٞمٛمل اًمبستل، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

 .ٕمٞم٥م إرٟم١موطؿم: ، حت٘مٞمؼ  33 

ًمٚمٕمالُمب٦م ؾمبٚمٞمامن سمبـ إؿمبٕم٨م أسمبق داود اًمسجسبت٤مين : ؾمٜمـ أسمق داود ( 22)

 .حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد: إزدي،  دار اًمٗمٙمر، سمػموت، حت٘مٞمؼ 

ًمٕمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ أسمق حمٛمد اًمدارُمل، دار اًمٙمتب٤مب : ؾمٜمـ اًمدارُمل  ( 21)

، ومبقاز أمحبد زُمبرزم  :، حت٘مٞمؼ 211 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم،  –اًمٕمريب 

 .ظم٤مًمد اًمسبع اًمٕمٚمٛمل

ٕمحد سمـ ؿمبٕمٞم٥م أسمبق قمببد اًمبرمحـ اًمٜمسب٤مئل، ُمٙمتب٥م : ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل  ( 28)
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، حت٘مٞمؼ 382  – 212 طمٚم٥م، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  –اعمٓمبققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 

 قمبداًمٗمت٤مح أسمق همدة: 

عمحٛمد سمـ قمٞمسك أسمبق قمٞمسبك اًمؽمُمبذي اًمسبٚمٛمل، دار : ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  (  23)

 أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرون: سمػموت، حت٘مٞمؼ  –اث اًمٕمريب إطمٞم٤مء اًمؽم

 –عمحٛمد سمـ يزيبد أسمبق قمببداهلل اًم٘مزويٜمبل، دار اًمٗمٙمبر : ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ( 21)

 .حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل: سمػموت، حت٘مٞمؼ 

دار : ًمٕمبداهلل سمـ اًمبزسمػم أسمبق سمٙمبر احلٛمٞمبدي، اًمٜمب٤مذ : ُمسٜمد احلٛمٞمدي  (  2)

طمبٞمب٥م : اًم٘مب٤مهرة، حت٘مٞمبؼ ، سمبػموت  -ُمٙمتب٦م اعمتٜمببل ، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 .اًمرمحـ إقمٔمٛمل

إلسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك ب أمحد اًمزي٤مت ب طم٤مُمد قمبد اًم٘م٤مدر ب : اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  ( 24) 

 جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: دار اًمدقمقة، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمٜمج٤مر، دار اًمٜمنم 

ذ ًمٜمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل، اًمٜم٤م: جمٛمع اًمزوائد وُمٜمبع اًمٗمقائد (  2) 

 هب 4 2  -دار اًمٗمٙمر، سمػموت : 

ؿمٗم٤مء اًمس٘م٤مم قمغم زي٤مرة ظمػم إٟم٤مم، ًمٚمحب٤مومظ اًمت٘مبل اًمسببٙمل، اعمٓمبٕمب٦م  ( 22)

 (. ه 8   )قم٤مم  -ُمٍم اًم٘مسؿ إديب  -سمقٓق  -إُمػمي٦م اًمٙمؼمى 

ًمٚمٕمالُم٦م أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلسبلم اًمبٞمٝم٘مبل، دار اًمٙمتب٥م : ؿمٕم٥م اإليامن ( 22)

حمٛمد اًمسٕمٞمد سمسٞمقين : هب حت٘مٞمؼ 1 2 ومم، اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إ

 .زهمٚمقل
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عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمبداهلل اًمبخ٤مري اجلٕمٗمل، دار : صحٞمح اًمبخ٤مري  ( 22)

. د: ، حت٘مٞمؼ 381  – 211 اسمـ يمثػم، اًمٞمامُم٦م، سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م أؾمت٤مذ احلبدي٨م وقمٚمقُمبف ذم يمٚمٞمب٦م اًمنمبيٕم٦م،ضم٤مُمٕم٦م 

 .دُمِمؼ

ًمٚمٕمالُمب٦م ُمسبٚمؿ سمبـ احلجب٤مج أسمبق احلسبلم اًم٘مِمبػمي : ُمسٚمؿ صحٞمح ( 21)

حمٛمد وم١ماد قمبد : اًمٜمٞمس٤مسمقري، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، حت٘مٞمؼ 

 .اًمب٤مىمل

هداي٦م اًم٘م٤مري إمم دمقيد يمالم اًمب٤مري،ًمٕمبد اًمٗمت٤مح سمـ اًمسٞمد قمجٛمل سمبـ  ( 28)

، اًمٜم٤مذ (هب213 : اعمتقرم )اًمسٞمد اًمٕمسس اعمرصٗمل اعمٍمي اًمِم٤مومٕمل 

 اًمث٤مٟمٞم٦م: ُمٙمتب٦م ـمٞمب٦م، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، اًمٓمبٕم٦م  :

 .سمـ رضم٥م احلٜمبغم، دار اًمٕم٘مٞمدة، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، ٓضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  (23)

اجل٤مُمع اًمّمٖمػم رم أطم٤مدي٨م اًمبِمػم اًمٜمذير، جلالل اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمبـ  ( 11)

 أسمق ُمريؿ حمٛمد سمـ قمغم ضمٞمالٟمك، دار اًمتقومٞم٘مٞم٦م: أيب سمٙمر اًمسٞمقـمل، حت٘مٞمؼ 

 .ًمٚمؽماث، ُمٍم

 اهلٜمد. ومٞمض اًمب٤مري،  ٕٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي، ديقسمٜمد (  1)

ًمٕمبكم سمبـ طمسب٤مم اًمبديـ اعمت٘مبل : يمٜمز اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال وإومٕم٤مل ( 14)

 م 383 سمػموت  -اهلٜمدي، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر ذم ىمقاقمد وومروع وم٘مبف اًمِمب٤مومٕمٞم٦م، جلبالل اًمبديـ قمببد  (  1)
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 ًمبٜم٤من -هب، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت    3اًمرمحـ اًمسٞمقـمل

شمٗمسػم روح اًمبٞم٤من،إلؾمامقمٞمؾ طم٘مل سمبـ ُمّمبٓمٗمك اإلؾمبت٤مٟمبقزم احلٜمٗمبل  (  12)

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرسمك/ اخلٚمقيت، دار اًمٜمنم 

: ٕمحد سمـ طمٜمبؾ أسمق قمبداهلل اًمِمٞمب٤مين، حم٘مؼ : ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ( 12)

: ، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمبٕم٦م قم٤مدل ُمرؿمد، وآظمرون -ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط 

 م  411 -هب   24 إومم، 

عمحٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمبـ ضمٕمٗمبر أسمبق قمببد اهلل اًم٘مْمب٤مقمل، : ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب ( 12)

: ، حت٘مٞمبؼ 382  – 211 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  –ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

 محدي سمـ قمبد اعمجٞمد اًمسٚمٗمل

عمقصكم اًمتٛمٞمٛمل،  دار ًمألمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك أسمق يٕمغم ا: ُمسٜمد أيب يٕمغم ( 11)

: ، حت٘مٞمبؼ 382  – 212 دُمِمبؼ، اًمٓمبٕمب٦م إومم،  –اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث 

 طمسلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد

يمِمػ اًمٔمٜمقن قمبـ أؾمب٤مُمل اًمٙمتب٥م واًمٗمٜمبقن، عمّمبٓمٗمك سمبـ قمببداهلل  ( 18)

، 121 ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة / 1 1 اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمل اًمروُمل احلٜمٗمل، ؾمٜم٦م اًمقٓدة 

 334  -   2 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ؾمٜم٦م اًمٜمنم 

ًمٚمٕمالُمب٦م ُمبال قمبكم اًم٘مب٤مري، : ُمرىم٤مت اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمبٙم٤مة اعمّمب٤مسمٞمح ( 13)

 .اًمِمٞمخ مج٤مل قمٞمت٤مسمك، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت: حت٘مٞمؼ

عمحٛمد سمـ قمكم سمـ احلسـ أسمق قمببد : ٟمقادر إصقل رم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل ( 81)
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 -دار اجلٞمبؾ / ، دار اًمٜمنمب 2/ اهلل احلٙمٞمؿ اًمؽمُمبذي، قمبدد إضمبزاء 

 قمبد اًمرمحـ قمٛمػمة: م، حت٘مٞمؼ334  -ت سمػمو

شم٤مج اًمديـ / ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ب ُمقاومؼ ًمٚمٛمٓمبقع، إلُم٤مم اًمٕمالُم٦م  (  8)

هجبر ًمٚمٓمب٤مقمب٦م واًمٜمنمب : سمـ قمكم سمـ قمبد اًمٙمب٤مذم اًمسببٙمل، دار اًمٜمنمب 

 اًمث٤مٟمٞم٦م: هب، اًمٓمبٕم٦م   2  -واًمتقزيع 

د سمبـ طمجبر ومتح اًمب٤مري،ٕسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمبـ حمٛمبد سمبـ أمحب ( 84)

قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل سمـ سمب٤مز : ، اعمح٘مؼ (هب824: اعمتقرم )اًمٕمس٘مالين 

حمٛمد : وحم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، رىمؿ يمتبف وأسمقاسمف وأطم٤مديثف وذيمر أـمراومٝم٤م 

 .دار اًمٗمٙمر، سمػموت: وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل، اًمٜم٤مذ 

ًمٚمٛمقًمقي قمببد احلبل اًمٜمبدوي : ٟمزه٦م اخلقاـمر وهبج٦م اعمس٤مُمع واًمٜمقافمر (  8) 

 .هب81  ٚمٙمٝمٜمقي، جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م طمٞمدرآسم٤مد اًم

قمبد احلل اًمٜمدوي اًمٚمٙمٝمٜمقي، : ٟمزه٦م اخلقاـمر وهبج٦م اًمس٤مُمع واًمٜمقافمر  ( 82)

 .م334 ـمٞم٥م أيم٤مديٛمل، ُمٚمت٤من، 

ٟمسٞمؿ اًمري٤مض ذم ذح ؿمٗم٤مء اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض، اًمِمٝم٤مب اخلٗم٤مضمل، ُمريمز  ( 82) 

 .هب123 أهٚمسٜم٧م سمريم٤مت رض٤م همجرات، اهلٜمد 

ًمٚمٕمالُم٦م إؾمامقمٞمؾ سم٤م ؿم٤م اًمبٖمدادي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، :  هدي٦م اًمٕم٤مروملم  ( 82)

 .م334 هب   2 سمػموت، 

صببحٞمح اًمبخبب٤مرى سمنمببح )اًمٙمقايمبب٥م اًمببدرارى رم ذح اًمبخبب٤مرى ( 81)
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. ، ًمٚمٕمالُمب٦م اًمٙمرُمب٤مٟمك، دار إطمٞمب٤مء شمبراث اًمٕمرسمبك، سمبػموت(اًمٙمرُم٤مٟمك

 .هب1 3 اًمٓمبٕم٦م إومم 

اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اًمقاطمد اًمسبٞمقاد، ؾمبٜم٦م  ًمٙمامل: ذح ومتح اًم٘مدير ( 88)

 .هب، دار اًمٗمٙمر، سمػموت 28اًمقوم٤مة 

ًمٕمبداهلل سمـ يقؾمبػ أسمبق حمٛمبد احلٜمٗمبل : ٟمّم٥م اًمراي٦م ٕطم٤مدي٨م اهلداي٦م ( 83)

ُمٍم،  -دار احلدي٨م : حمٛمد يقؾمػ اًمبٜمقري، اًمٜم٤مذ : اًمزيٚمٕمل، حت٘مٞمؼ 

 .هب21  

 ًمٗمْمؾ اًمٕمس٘مالين اًمِمب٤مومٕملًمألمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق ا: ًمس٤من اعمٞمزان ( 31)

سمبػموت، اًمٓمبٕمب٦م اًمث٤مًمثب٦م،  –ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمبل ًمٚمٛمٓمبققمب٤مت : اًمٜم٤مذ 

 .اهلٜمد –دائرة اعمٕمرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م : ، حت٘مٞمؼ 382  – 212 

 ٕسمق احلسـ قمغم سمـ حمٛمد سمـ اًمٕمراق اًمٙمٜم٤مين: شمٜمزيف اًمنميٕم٦م اعمرومققم٦م (  3)

دار اًمٙمتب٥م :  قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ اًمّمديؼ اًمٖمبامري، اًمٜمب٤مذ: اعمح٘مؼ  

 . 38 اًمث٤مٟمٞم٦م : اًمٓمبٕم٦م  اًمٕمٚمٛمٞم٦م

: حت٘مٞمؼ. هب83 /عمحٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مٟمك، ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة: يمت٤مب أصم٤مر ( 34)

-هبب248 داراًمسالم، ُمٍم، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞمب٦م . أمحد قمٞمسك اعمٕمٍماوى

 .م4111

ًمزيـ اًمديـ اسمبـ ٟمجبٞمؿ احلٜمٗمبل، ؾمبٜم٦م :اًمبحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ (  3)

 .هب، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت311ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة / هب342اًمقٓدة 
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 .همٜمٞم٦م اعمستٛمغم ذح ُمٜمٞم٦م اعمّمغم، ؾمٝمٞمؾ إيمٞمدُمك، ٓهقر، سم٤ميمست٤من ( 32)

 .، دار اًمسٕم٤مدات، سمػموتهمٜمٞم٦م ذوى إطمٙم٤مم رم سمٖمٞم٦م درر إطمٙم٤مم ( 32)

ًمٚم٘م٤مىض ظم٤من، ُمٓمبع ُمٜمِمبك ٟمبق ًمٙمِمبقر، ًمٙمٝمٜمب١م، : ومت٤موى ىم٤م ىض ظم٤من ( 32)

 .اهلٜمد

ًمٚمٛمح٘مؼ قمبد احلؼ اًمدهٚمقى، ُمٙمتب٦م اًمرضقي٦م، ؾمبٙمٝمر، : ًمٜمبقةُمدارج ا ( 31)

 .سم٤ميمست٤من

 .ًمٚمديٚمٛمك، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت: ُمسٜمد اًمٗمردوس ( 38)

جلالل اًمبديـ قمببد اًمبرمحـ : ذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك واًم٘مبقر ( 33)

قمببد : هبب، حت٘مٞمبؼ  3ؾمٜم٦م اًمقومب٤مة / هب823اًمسٞمقـمل، ؾمٜم٦م اًمقٓدة 

 -هب 1 2 دار اعمٕمروم٦م، ًمبٜم٤من، ؾمٜم٦م اًمٜمنم : اًمٜم٤مذ اعمجٞمد ـمٕمٛم٦م طمٚمبل،

 .م332 

ًمٕمالء اًمبديـ اًمٙم٤مؾمب٤مين، ؾمبٜم٦م اًمقومب٤مة : دائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع ( 11 )

 .م384 ، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، ؾمٜم٦م اًمٜمنم .هب281

ًمٚمٕمالُم٦م قمبد اًمٖمٜمبك اًمٜم٤مسمٚمسبك، : احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م ذح اًمٓمري٘م٦م اعمحٛمدي٦م(  1 )

 .ٜمقري٦م اًمرضقي٦م، ومٞمّمؾ آسم٤مد، سم٤ميمست٤منُمٙمتب٦م اًم

 .ضمذب اًم٘مٚمقب، ُمٓمبع ٟمق ًمٙمِمقر، ًمٙمٝمٜم١م، اهلٜمد( 14 )

عمحٛمقد سمـ أمحد سمـ اًمّمدر اًمِمبٝمٞمد اًمٜمجب٤مري سمرهب٤من : اعمٞمحط اًمؼمه٤مين(  1 )

 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت: اًمديـ ُم٤مزه، اًمٜم٤مذ 
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 .، ُمٓمبع هٜمدو سمريس، دهغم، اهلٜمدـمري٘م٦م اعمحٛمدي٦م( 12 )

دار : أمحد سمـ قمكم أسمبق سمٙمبر اخلٓمٞمب٥م اًمبٖمبدادي، اًمٜمب٤مذ : شم٤مريخ سمٖمداد( 12 )

 سمػموت –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 

ـ قمدي سمـ قمبداهلل سمـ حمٛمد : اًمٙم٤مُمؾ ذم ضٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل( 12 ) قمبداهلل سم

سمبػموت،  –دار اًمٗمٙمبر ، حيٞمك خمت٤مر همزاوي: أسمق أمحد اجلرضم٤مين، حت٘مٞمؼ 

 .388  – 213 اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

 .ٓؾمامقمٞمؾ اًمدهٚمقى، ُمٓمبع قمٚمٞمٛمك، ٓهقر، سم٤ميمست٤من: ي٦م اإليامنشم٘مق( 12 )

ًمٚم٘مب٤مىض صمٜمب٤مء اهلل، ٟمبقرى يمتب٥م ظم٤مٟمبف، (: سم٤مًمٚمٖم٦م إردي٦م)شمذيمرة اعمقشمك ( 11 )

 .ٜم٩م، ٓهقر، سم٤ميمست٤منگاؾمالم 

ًمٗمخر اًمبديـ قمبثامن سمبـ قمبكم اًمزيٚمٕمبل :شمبلم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ( 18 )

 . هب    ، اًم٘م٤مهرة، ؾمٜم٦م اًمٜمنم ، اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمل.احلٜمٗمل

 .، ٟمقراٟمك يمت٥م ظم٤مٟمف، سمٞمِم٤مور، سم٤ميمست٤من"اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م"طم٤مؿمٞم٦م ( 13 )

 .ومت٤موى اخلػمي٦م، خلػم اًمديـ اًمرُمغم، داراعمٕمروم٦م، سمػموت( 1  )

 .ٟمقراٟمك يمت٥م ظم٤مٟمف، سمٞمِم٤مور، سم٤ميمست٤من، اًمٕم٘مقد اًمدري٦م(    )

 .اشمِمك، سم٤ميمست٤منًمٚمٛمرهمٞم٤مٟمك، اعمٙمتب٦م اإلؾمالُمٞم٦م، يمر: اهلداي٦م( 4  )

 .اعمٙمتب٦م اعمِمتٝمرة اعمٝم٤مٟمٜمدي٦م، يمٚمٙمت٤م، اهلٜمد: اًمٗمت٤موى اًم٘مٜمٞم٦م(    )

ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل اعم٘مري، دراؾم٦م و حت٘مٞمبؼ : اعمّمب٤مح اعمٜمػم( 2  )
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 .اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد، اًمٜم٤مذ:

رّزاق عمحّٛمد سمـ حمّٛمبد سمبـ قمببد اًمب: شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس( 2  )

سمٞمدي جمٛمققمب٦م ُمبـ : حت٘مٞمؼ. احلسٞمٜمل،أسمق اًمٗمٞمض، اعمٚمّ٘م٥م سمٛمرشم٣م، اًمزَّ

 .21/ قمدد إضمزاء .دار اهلداي٦م: اعمح٘م٘ملم، اًمٜم٤مذ

 ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس أسمق قمبداهلل إصبحل: ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ( 2  )

 م  33  -هب    2 إومم : دُمِمؼ، اًمٓمبٕم٦م  -دار اًم٘مٚمؿ  : اًمٜم٤مذ 

ًمٜمدوي أؾمت٤مذ احلدي٨م اًمنميػ سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م شم٘مل اًمديـ ا. د: حت٘مٞمؼ 

 .اعمتحدة

ت . ٕيمٛمؾ اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد اًمب٤مسمريت: اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م( 1  )

قمببد اًمبرازق هم٤مًمب٥م اعمٝمبدي، دار : قمٚمؼ قمٚمٞمف وظمرج أطم٤مديثف. هب786

/ هب 242 : اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م اًمٓمبع

 .م 411

أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ قمبد اعمٚمؽ : أطمٙم٤مم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( 8  )

: اعمتبقرم )سمـ ؾمٚمٛم٦م إزدي احلجبري اعمٍمبي اعمٕمبروف سم٤مًمٓمحب٤موي 

ُمريمبز اًمبحبقث : اًمديمتقر ؾمٕمد اًمديـ أوٟم٤مل، اًمٜم٤مذ : حت٘مٞمؼ . هب 4 

 .إومم: اإلؾمالُمٞم٦م اًمت٤مسمع ًمقىمػ اًمدي٤مٟم٦م اًمؽميمل، اؾمت٤مٟمبقل، اًمٓمبٕم٦م 

 ًمٚمِمٞمب٤مٟمك : اًمسػم اًمٙمبػم( 3  )

مج٤مل اًمبديـ أسمبق حمٛمبد قمببداهلل سمبـ : ُمٖمٜمل اًمٚمبٞم٥م قمـ يمت٥م إقم٤مري٥م( 41 )
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ُمب٤مزن اعمبب٤مرك وحمٛمبد قمبكم .د: يقؾمػ سمـ هِم٤مم إٟمّمب٤مري، حت٘مٞمبؼ 

 382 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمس٤مدؾم٦م،  -دار اًمٗمٙمر  : محداهلل،اًمٜم٤مذ 

 ل اًمديـ اًمسٞمقـملقمبد اًمرمحـ سمـ اًمٙمامل ضمال: اًمدر اعمٜمثقر(  4 )

 .م 33 سمػموت،  -دار اًمٗمٙمر : اًمٜم٤مذ 

ًمٚمسبٞمد حمٛمبد : قم٘مقد اجلقاهر اعمٜمٞمٗم٦مرم أدًم٦م ُمذه٥م اإلُم٤مم أسمبك احلٜمٞمٗمب٦م( 44 )

. م434 /ُمرشم٣م اًمزسمٞمدي، اعمٓمبٕمب٦م اًمقـمٜمٞمب٦م، سمثٖمبر ؾمبٙمٜمدري٦م، ؾمبٜم٦م

 .اًمٓمبٕم٦م إومم

اعمُحتبب٤مر(  4 ) اعمٛمت٤مر قمببغم ردِّ رى ًمإلُمبب٤مم أمحببد رضبب٤م ظمبب٤من اًم٘مبب٤مد: ضِمببدُّ

أؾمٚمؿ رض٤م اًم٘مب٤مدرى، دار أهبؾ اًمسبٜم٦م، : ، حت٘مٞمؼ(هب21  ت)احلٜمٗمك

 .يمراشمِمك، سم٤ميمست٤من

ًمٚمٛمحدث هٜمد ؿم٤مه وزم اهلل دهٚمقي رمحف : إزاًم٦م اخلٗم٤مءقمـ ظمالوم٦م اخلٚمٗم٤مء( 42 )

 .ؾمٞمد مج٤مل اًمديـ هروي: اهلل، شمّمحٞمح و ُمراضمٕمف 

 توسمػم ،ٕمٛمر رض٤م يمح٤مًم٦م دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريبًم :ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ( 42 )

 ، باـستانشفقل اـقدمي الهورفعبد افعزيز افدهؾوي، : حتٗم٦م اصمٜم٤م قمنمي٦م (42 )

ذح اًمزرىم٤مين قمغم اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٞمٛمب٦م سمبػموت ـمبٕمب٦م ( 41 )

 –م 331 / هب1 2 

ًمِمبٝم٤مب اًمبديـ اخلٗمب٤مضمل، سمريمب٤مت رضب٤م ومبقر سمٜمبدر،  :ٟمسٞمؿ اًمري٤مض( 48 )

 .، اهلٜمدهمجرات
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، سمريم٤مت رضب٤م ومبقر سمٜمبدر، همجبرات.  قمغم اًم٘م٤مرىذح اًمِمٗم٤مء، ًمٚمٛمال( 43 )

 .اهلٜمد

ًمإلُم٤مم أمحد رض٤م ظم٤من اًم٘م٤مدری، شمٕمري٥م :  اهل٤مد اًمٙم٤مف ذم طمٙمؿ اًمْمٕم٤مف( 1  )

، دار احلب٤موي، سمبػموت، ۔أظمؽم رض٤مظم٤من اًم٘مب٤مدری إزهبری: وشمٕمٚمٞمؼ

 .ًمبٜم٤من

سمريمب٤مت رضب٤م ومبقر سمٜمبدر، : ُمس٤مًمؽ احلٜمٗم٤مء ًمإلُمب٤مم اًمسبٞمقـمل، ـمبٕمب٦م(    )

    همجرات، اهلٜمد 

 احل٤موي ًمٚمٗمت٤موي ًمٚمسٞمقـمل، داراًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت( 4  )

 ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر(    )

، (1 4شمبب)اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمبـ ُمٜمٞمبع اًمبٍمبي ( 2  )

 شم٘مديؿ اًمديمتقر إطمس٤من قمب٤مس، دار ص٤مر، سمػموت

د احل٤مومظ أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اًمقاطمد سمبـ أمحب:إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة (2  )

ُمٙمتبب٦م اًمٜمٝمْمب٦م : احلٜمبكم اعم٘مدد اعمِمٝمقر سم٤مًمْمٞم٤مء اعم٘مدد، دار اًمٜمنمب 

قمببد اعمٚمبؽ سمبـ : اعمح٘مؼ . اًمٓمبٕم٦م إومم 1 2 : ، ؾمٜم٦م اًمٜمنم .احلديث٦م

 .قمبد اهلل سمـ دهٞمش

: حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمبداهلل اًمبخ٤مري اجلٕمٗمل، اًمٜمب٤مذ : إدب اعمٗمرد( 2  )

، 383  – 213 ٓمبٕمب٦م اًمث٤مًمثب٦م، سمبػموت، اًم –دار اًمبِم٤مئر اإلؾمبالُمٞم٦م 

 .حمٛمد وم١ماد قمبداًمب٤مىمل: حت٘مٞمؼ 
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ًمٚمٕمالُمببب٦م اًمٓمحٓمببب٤موى، : طم٤مؿمبببٞم٦م اًمٓمحٓمببب٤موي قمبببغم اًمبببدراعمخت٤مر( 1  )

 .يمقئتف، اعمٙمتب٦م اًمٕمرسمٞم٦م( هب  4 .)اعمٍمى

ُمّمبٓمٗمك قمببد : حت٘مٞمبؼ( هب 112 -  11)ٓسمـ يمثػم : ىمّمص آٟمبٞم٤مء ( 8  )

 .اًمقاطمد، ُمٓمبٕم٦م دار اًمت٠مًمٞمػ، سمٛمٍم

ًمٚمٓمبؼمى،  دار اسمبـ طمبزم : سػم اًمٓمؼمي ضم٤مُمع اًمبٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن شمٗم( 8  )

 .ودار إقمالم، ًمبٜم٤من و إردن

 ۔سمػموت ۔ٓسمـ اًمّمالح، اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م: ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح( 3  )

اسمبـ : اًمت٘مري٥م واًمتٞمسػم عمٕمروم٦م ؾمٜمـ اًمبِمػم اًمٜمبذير ذم أصبقل احلبدي٨م( 21 )

 .دي، دار اًمب٤مرودي، ًمبٜم٤منذف اًمٜمقوي، حت٘مٞمؼ قمبداهلل قمٛمراًمب٤مرو

ًمٚمسببٞمقـمل، دار اًمٙمتبب٥م احلديثبب٦م، اًمٓمبٕمبب٦م اًمث٤مٟمٞمبب٦م، : شمببدري٥م اًمببراوي(  2 )

 م322 / هب82  

شمٗمسػماًمبحر اعمحٞمط، ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ يقؾمػ قمكم إٟمدًمز اعمٕمروف سم٠ميب ( 24 )

 طمٞم٤من، سمدون حت٘مٞمؼ، ـمبٕم٦م ُمّمقرى ًمدى دار إطمٞم٤مء شمراث اًمٕمريب، ًمبٜم٤من

ًمٚمٛمحٛمقد سمـ قمٛمرو سمبـ أمحبد، اًمزخمنمبي ضمب٤مر اهلل، : شمٗمسػم اًمٙمِم٤مف(  2 )

 .حت٘مٞمؼ قمبد اًمرزاق اعمٝمدي، دار إطمٞم٤مء شمراث اًمٕمريب، ًمبٜم٤من

ـُ اًمِمٞمِخ  :اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسٚمؿ ( 22 ) ٕسمق اًمٕمب٤َّمس أمَحُد سم

ـِ إسمراهٞمَؿ احل٤مومظ، إٟمّم٤مريُّ اًم٘مرـمبلُّ   .اعمرطمقِم اًمٗم٘مٞمِف أيب طَمْٗمٍص قُمَٛمَر سم

 .ظمالص٦م اًمٗمت٤موى، ُمٙمتب٦م طمبٞمبٞم٦م، يمقئتف، سم٤ميمست٤من( 22 )
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اًمٕمٓم٤ميب٦م اًمٜمبقيب٦م رم  "اًمٕمٓم٤مي٦م اًم٘مبدير رم طمٙمبؿ اًمتّمبقير، اعمٜمدرضمب٦م رم( 22 )

ًمإلُم٤مم أمحبد رضب٤م ظمب٤من اًم٘مب٤مدرى احلٜمٗمبك، رضب٤م  "اًمٗمت٤موى اًمرضقي٦م

 .وم٤مؤٟمديِمـ، سم٤ميمست٤من

 اًمٙم٤مرم ذح اًمقارم( 21 )

دار اطمٞمب٤مء شمبراث ( هبب322)بكجلٚم: طم٤مؿمٞم٦م اًمسٕمدى ضمٚمبك قمغم اًمٕمٜم٤مي٦م( 28 )

 ، سمػموتاًمٕمرسمك

اًمتٕمٚمٞمؼ اعمجغم يمام رم ُمٜمٞم٦م اعمّمغم قمغم ه٤مُمش ُمٜمٞم٦م اعمّمغم، ُمٙمتب٦م ىم٤مدريب٦م، ( 23 )

 .ٓهقر، سم٤ميمست٤من

ُمال ظمرس، ُمبػم حمٛمبد يمتب٥م ظم٤مٟمبف، : اًمدرر احلٙم٤مم ذح همرر إطمٙم٤مم( 21 )

 .يمراشمِمك

ٞمبدر آسمب٤مد، ديمبـ، ًمٚمخ٤مدُمك، ُمٓمبٕم٦م قمثامٟمٞمب٦م، طم: طم٤مؿمٞم٦م اًمدر قمغم اًمٖمرر(  2 )

 .اهلٜمد

، اي٩م ايبؿ (424 )ٓسمـ قم٤مسمديـ اًمِم٤مُمك: ُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ قمغم سمحر اًمرائؼ( 24 )

 .ؾمٕمٞمد يمٛمبٜمك، يمراشمِمك

 .، ُمٙمتب٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ايران(ه،324)ًمٚمُ٘مُٝمْست٤مٟمك: ضم٤مُمع اًمرُمقز(  2 )

 .ُمٓمبع أٟمّم٤مرى، دهغم، اهلٜمد ،اًمبٝم٤مري اهلل عمح٥م :ُمسٚمؿ اًمثبقت( 22 )

 أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمس٘مالين اًمِم٤مومٕمل: ٥مهتذي٥م اًمتٝمذي( 22 )

 .382  – 212 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم،  –دار اًمٗمٙمر : اًمٜم٤مذ 
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 يقؾمػ سمـ قمبداًمرمحـ أسمق احلج٤مج اعمزي: هتذي٥م اًمٙمامل( 22 )

قمٞمبد ومٝمٛمبل، . أ: سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف، اًمتّمحٞمح . د: ، اعمح٘مؼ (124 - 222)

 .381  – 211 إومم، : ، اًمٓمبٕم٦م سمػموت –ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م : اًمٜم٤مذ 

ًمٚمٕمالُم٦م ذف اًمديـ سمـ احلسلم سمـ : ذح  اًمٓمٞمبك قمغم اعمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح( 21 )

، ُمٙمتب٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمب٤مز، ُمٙمب٦م (هب 21ت)قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًمٓمٞمبك

 .اعمٙمرُم٦م، اًمري٤مض

 :إلؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر أسمق اًمٗمداء، اًمٜم٤مذ : اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م( 28 )

 سمػموت –ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف 

ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمس٘مالين : اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م( 23 )

سمبػموت،  –دار اجلٞمؾ : قمكم حمٛمد اًمبج٤موي،  اًمٜم٤مذ : اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ 

 .4 2 اًمٓمبٕم٦م إومم، 

أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمببد اهلل : اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد( 21 )

حمٛمبد قمببد  ،ُمّمٓمٗمك سمـ أمحبد اًمٕمٚمبقي : ـ قمبد اًمؼم اًمٜمٛمري، حت٘مٞمؼ سم

 -وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م : اًمٙمبػم اًمبٙمري،  اًمٜم٤مذ 

 .81  اعمٖمرب، 

 ًمبٜم٤من –ًمٚمذهبل، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم سمػموت : ُمٞمزان آقمتدال(  2 )

 ًمٚمذهبل :شمذيمرة احلٗم٤مظ( 24 )

ُم١مؾمس٦م : ، اًمٜم٤مذاإلُم٤مم أمحد رض٤م :٦م ًمٕمٚمامء سمٙم٦م واعمديٜم٦ماإلضم٤مزات اعمتٞمٜم(  2 )
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 .م 411/اًمرض٤م، ٓهقر، سم٤ميمست٤من، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، ؾمٜم٦م

 

 


